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Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: Deo Volente

Ter bezinning
In De Saambinder (weekblad van de Gereformeerde Gemeenten) lazen we een lezenswaardig artikel van
meester Lamoré (1924-1949; onderwijzer en hoofd der school in Utrecht, Opheusden, Borssele en NieuwBeijerland). In dit artikel gaat hij in op het belang van Luther als pedagoog. Het is leerzaam voor zowel ouders
als leerkrachten om van Luthers opvoedkundige denkbeelden kennis te nemen, ook in 2022 nog altijd actueel.
Met instemming nemen we enkele citaten over.
Luther was van de noodzaak van de opvoeding hartelijk overtuigd: ”Hoe moeilijk is de ware opvoeding. En toch
maken we ons druk met allerlei zaken, alleen niet met de tucht van kinderen. Wil het weer goed gaan dan moet
echt met de kinderen begonnen worden. Omwille van de kinderen moet men christelijke scholen hebben. God
onderhoudt de kerken door de scholen. Daarin wordt de jeugd opgeleid tot godzaligheid en voor alle
christelijke en eerlijke betrekkingen geschikt gemaakt. Ze moeten onderwijzers en leraars schenken. Ook voor
het gewone leven moeten ze dienen.
Het recht van de ouders over hun kinderen komt van God. Iedere ouder moet zijn kind zien als een kostelijke,
eeuwige schat, die hij van God bewaren moet, opdat de duivel, de wereld en het eigen vlees hem niet
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ombrengen. Opvoeding en onderwijs zijn allereerst een zaak van ouders, hetzij door het zelf te doen of te laten
doen”. De ouders voorop, dan de overheid. Dat is Luthers regel!

Data
Datum

Gebeurtenis

2 februari

Studiedag groep 1-2

10 februari

Verjaardag Juf van Leeuwen-Struijk

21 en 22 februari

Contactavonden groep 3 t/m 8

23 februari

Groep 1 t/m 4 vrij

28 februari t/m 4 maart

Voorjaarsvakantie

Geboren
In de afgelopen periode werd er een jongetje geboren:
• Benjamin, een lief broertje voor Lisanne, Charissa, Guido, Ivan, Julia en
Rosalie Mijnders.

Van harte gefeliciteerd!

Ziekenhuis
Laurens Dubbeldam werd in kerstvakantie opgenomen in het ziekenhuis en
geopereerd aan een blindedarmontsteking. Dat is niet niks, Laurens! Fijn dat het
weer goed mag gaan en je inmiddels ook weer op school bent!

Contactavond groep 3 t/m 8
Voor dit schooljaar staan de contactavonden gepland op maandag 21 en dinsdag 22 februari 2022. Ondanks
alle onzekerheden m.b.t. de ontwikkelingen rondom Covid-19 en de daarbij behorende maatregelen gaan we
daar invulling aan geven. Afhankelijk van de dán geldende regels zullen de contacten op school of telefonisch
plaatsvinden. In de uitnodiging zal aangegeven worden wat er door ons is besloten.
Bent u één van beide avonden verhinderd? Dan is het mogelijk t/m uiterlijk woensdag 2 februari uw voorkeur
door te geven per e-mail aan lvanderkolk@deakkerlisse.nl.
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Corona
Het kabinet heeft dinsdagavond 25 januari tijdens de persconferentie de
nieuwe versoepelingen gepresenteerd. Voor het basisonderwijs zijn er nieuwe
regels inzake de quarantaine.
Van het scholenteam GGD Hollands Midden ontvingen we een nieuwsbrief
waarin zij ons informeren over de wijzigingen in het COVID-19 beleid. U treft
deze nieuwsbrief aan als bijlage.
We hebben deze regels ook verwerkt in ons document 'Covid-19, de richtlijnen
op een rij...', wat u kunt vinden op onze website.
Het ‘kraakt en piept’ op school behoorlijk. Vorige week waren er 2 leerkrachten, deze week een
onderwijsassistent afwezig vanwege een positieve testuitslag. Gelukkig konden we dankzij de inzet van de
invallers tot nu toe steeds in de vervanging voorzien en hoefden er geen klassen thuis te blijven.
We hopen van harte dat de afgekondigde versoepelingen niet tot meer uitval van personeel zal leiden.

Directienieuws
We hebben al eerder vermeld dat de directietaken van meester Romijn worden waargenomen door meester
Van Garderen. De vragen die u normaal gesproken aan meester Romijn zou stellen, mag u nu aan meester Van
Garderen stellen.
De verlofaanvragen voor uw kind(eren) kunt u nog wel aan meester Romijn blijven stellen; hij handelt dit met u
af en geeft het door aan de betreffende leerkrachten.
De communicatie betreffende de gevolgen van Covid-19 wordt verzorgd door juf Van Leeuwen-Struijk; uw
vragen daarover kunt u aan haar stellen.
Mochten er vragen over blijven of zijn bepaalde zaken niet duidelijk, laat het ons weten!

Mediawijsheid
Vrijdag 4 februari verzorgt de heer W. Hoepel, directeur van Basisschool Het
Kompas in Montfoort, in opdracht van Driestar educatief enkele gastlessen
rondom ”mediawijsheid” in de groepen 6b/7b en 7a. Dit als alternatief voor
de, ten gevolge van de coronaregels, vervallen ouder-kind-avond in groep 7.
Omdat dit ook vorig jaar zo was, laten we groep 8 nu meeliften met de
gastles.
Deze gastles is een volwaardig alternatief. Met dat verschil dat de ouders er
niet bij zijn. Tevens gaat er een gespreksopdracht met de kinderen mee naar
huis, om het mediagesprek thuis te stimuleren.
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Personeel
Sinds de kerstvakantie is meester Van Wijngaarden niet op school geweest. De meester heeft aangegeven dat
hij zich genoodzaakt voelt om een periode van rust te nemen. Hij vindt dat moeilijk, maar het is wel nodig op
dit moment. Voor de komende weken hebben we de vervanging structureel kunnen invullen:
• Maandag - juf Reijerkerk-Voshart
• Dinsdag en woensdag - juf Grisnich-Noom
• Donderdag en vrijdag - juf De Jongh-Midavaine
We wensen de meester van harte sterkte en Gods hulp toe. De jufs die de vervanging de komende weken
samen vormgeven willen we bij voorbaat hartelijk bedanken voor hun inzet.
De jufs Reijerkerk en De Jongh blijven hun werk in respectievelijk de groepen 3b/4b en 5b doen. Juf De Jongh is
gestopt met de vervanging van juf Maljaars in groep 7a. Deze taak wordt overgenomen door juf Romijn.

Stagiaires
Van 24 januari t/m 4 februari hebben we de volgende stagiaires welkom
geheten op onze school:
• Annemarie Haasnoot, SAM-studente, in groep 3a (afsluitende week),
vervolgens in groep 2a
• Marie-Nelle Leeuwenburgh, PABO-2-studente, in groep 1b/2b.
• Annemarie van der Meij, PABO-2-studente, in groep 1a.
• Eline bij de Vaate, PABO-1-studente, in groep 4a.

Bijlagen
•

Nieuwsbrief GGD Hollands Midden
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