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Vooraf… 

De vakantie is voorbij. De één had er nog wel een 

paar weekjes erbij gewild. De ander had er zin in om 

te beginnen. Maar in ieder geval was het fijn om 

afgelopen maandag de kinderen weer te 

verwelkomen. Wellicht nog wat onwennig, een ander 

lokaal, een andere leerkracht, hoe zal het allemaal 

gaan? Gelukkig zien we dat de kinderen snel hun 

plekje gevonden hebben en we hopen op een goed 

schooljaar met elkaar.  

Natuurlijk vragen wij ons ook af: wat voor schooljaar 

zal dit worden? Hoe lang zullen er nog beperkingen 

gelden? Blijven we allemaal gezond? Eén ding weten 

we in ieder geval zeker: wie op de Heere God zijn 

vertrouwen stelt, mag weten er niet alleen voor te 

staan. Dat geldt voor ieder kind, ouder of verzorger, 

juf of meester. Hij wil ons ook in het nieuwe 

schooljaar voorgaan en ons hulp en kracht geven. Als 

team zongen we met elkaar uit psalm 62 toen we het 

schooljaar met elkaar begonnen en die woorden 

geven we graag ook nu mee: 

Mijn ziel is immers stil tot God, 

Van Hem wacht ik een heilrijk lot, 

Hij immers zal mijn Rotssteen wezen.  

Mijn heil, mijn hulp, in mijn gebrek, 

Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 

Ik zal geen grote wank’ling vrezen.  

 

Ook in dit schooljaar staan we graag voor u klaar! 

Heeft u een vraag, een opmerking, of wilt u iets 

bespreken? Stuur even een mailtje of maak een 

afspraak. Hoewel zomaar binnenlopen nu nog niet 

kan, hoeft dit niet in de weg te staan om elkaar te 

vinden als het nodig is!!  

 

Mag mijn kind naar school? 

Er komen nog wel eens vragen of kinderen wel of 

niet naar school mogen komen. De belangrijkste 

vuistregels hierbij nog een keer op een rij:  

 Kinderen met klachten als verkoudheid, koorts en 

benauwdheid blijven thuis.  

 Als gezinsleden koorts (+38) of 

benauwdheidsklachten hebben, blijven kinderen 

thuis.  

 Als bij gezinsleden corona is vastgesteld of het 

kind is in contact geweest met iemand met 

corona, dan blijf je thuis.  

 Kinderen tot en met 6 jaar mogen bij een 

‘gewone’ verkoudheid naar school komen.  

Eventuele ziekmeldingen kunnen bij voorkeur via 

website worden doorgegeven.  

 

Teamleden met klachten 

Als leerkrachten klachten hebben of ziek zijn, blijven 

ze ook thuis. Wanneer dat het geval is, proberen we 

in eerste instantie vervanging voor de groep te 

regelen. Mocht dit niet lukken (en die kans is reëel), 

dan schakelen we over op thuisonderwijs. U ontvangt 

dan ’s morgens voor 7.15 uur bericht via de mail.  

 

Lijst ouderhulp 

Ieder jaar maken we dankbaar gebruik van de hulp 

van vele ouders. Dit kan zijn in de school of bij 

buitenschoolse activiteiten. U ontvangt (één per 

gezin) een lijst, waarbij u kunt aankruisen waar u bij 

zou kunnen helpen. Deze lijst mag via u kind(eren) 

weer worden ingeleverd op school. Hartelijk dank!! 

 

Activiteiten in de maand september: 

 Informatieavond maandag 14 september. Deze 

avond willen we graag doorgang laten vinden, 

maar zal op aangepaste wijze plaatsvinden. We 

organiseren per groep 2 ronden waarop u zich 

(max. één ouder per kind per klas) kunt opgeven. 

U ontvangt hiervoor volgende week een 

formulier, met de invulling van deze avond en 

hoe u zich kunt opgeven.  

 Schoolreisje op 22, 24 en 25 september. Zie de 

informatiebrief in de bijlage.  

 Op dinsdag 29 september hoopt de 

schoolfotograaf te komen op school. We 

informeren u hier nog over via de mail.  
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Hoofdluiscontrole 

Wilt u zelf uw kind(eren) checken op hoofdluis? Kijk 

voor meer info in de bijlage bij deze nieuwsbrief.  

 

STIB en SOVA 

De komende tijd zal STIB nog niet in de school 

komen. Maar heeft u een vraag of hulp nodig vanuit 

het wijkteam van de gemeente? U kunt gerust 

contact opnemen met hen. Op Stib.nl is alle info te 

vinden.  

Daarnaast biedt STIB ook een SOVA (sociale 

vaardigheids)-training aan voor kinderen. Er is een 

training voor kinderen van 6-8 jaar en één voor 9-12 

jaar. Bij deze nieuwsbrief is daarvoor een flyer 

toegevoegd. Denkt u dat deze training iets kan zijn 

voor uw zoon of dochter? Maak er dan gebruik van!  

Zendingsgeld  

Ieder jaar willen we als school enkele goede doelen 

steunen. We vinden het belangrijk dat de kinderen zo 

leren dat het goed is om te delen en dat we zo ook 

daadwerkelijk iets voor elkaar in deze wereld kunnen 

betekenen. Daarom staat er in iedere groep op 

maandag een bakje 

of busje klaar waar 

de kinderen geld in 

kunnen stoppen.  

De eerste periode van dit schooljaar sparen we voor 

een project van stichting Woord en Daad: WaterTime 

in Oeganda. Dit project heeft als doel dat 11.000 

personen toegang krijgen tot schoon drinkwater. 

Vele dorpen, winkels, volwassenen én kinderen 

krijgen hierdoor een veel beter levensperspectief. We 

hopen dat we voor dit concrete doel een mooi 

bedrag kunnen inzamelen. Van harte aanbevolen.   

 

We kunnen hier ook melden dat we een bedrag van 

655 euro konden overmaken naar stichting 

Timotheos. Ondanks de coronatijd en de 

schoolsluiting, hebben we dit bedrag bij elkaar 

kunnen verzamelen van januari tot juli.  

 

 

 

Tot slot 

De nieuwsbrief zal maandelijks verschijnen aan het 

begin van de maand en wordt ook op de site van de 

school geplaatst. 

 

Namens de collega’s een hartelijke groet,  

J. Teeuw 

 

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.  
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Maandkalender 

Do 3 sept  

Vr 4 sept  

Za 5 sept  

Zo 6 sept  

Ma 7 sept Gr. 3-5: ps. 5 vers 12 

Gr. 6-8: ps. 17 vers 8 

Di 8 sept  

Wo 9 sept  

Do 10 sept  

Vr 11 sept  

Za 12 sept  

Zo 13 sept  

  

Ma 14 sept Gr. 1-2: ps. 75 vers 1 

Gr. 3-5: ps. 6 vers 9 

Gr. 6-8: ps. 16 vers 6 

Informatieavond 

Di 15 sept  

Wo 16 sept  

Do 17 sept  

Vr 18 sept  

Za 19 sept  

Zo 20 sept  

Ma 21 sept Gr. 3-4: ps. 8 vers 1 

Gr. 5-8: ps. 19 vers 6 

Di 22 sept Schoolreis groep 3, 4 en 4/5 

Wo 23 sept  

Do 24 sept Schoolreis groep 5 en 6 

Vr 25 sept Schoolreis groep 7, 7/8 en 8 

Za 26 sept  

Zo 27 sept  

Ma 28 sept Gr. 3-4: ps. 17 vers 8 

Gr. 5-8: ps. 21 vers 1 

Di 29 sept Schoolfotograaf 

Wo 30 sept  

Do 1 okt  

Vr 2 okt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denkt u aan de veiligheid rond onze school? 

 Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend. 

 Parkeer op een veilige plaats (liefst op het 

parkeerterrein bij Torenzicht). 

 Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Houd rekening met elkaar en met onze 

kinderen. 

 

 

 

Bijbeltekst van de maand september 

 

Ik ben de Goede 

Herder; de Goede 

Herder geeft Zijn leven 

voor de schapen. 
 

Johannes 10 vers 11 


