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Jaarthema: ‘Voel je vrij!’|  Vrede op aarde?! 

 Weet u nog dat we het 

schooljaar begonnen met het 

loslaten van de duiven op het 

plein? Een vogel staat symbool 

voor vrijheid. Een duif specifiek 

voor vrede. Dit is een 

internationaal symbool. Dat wil 

zeggen dat overal op de wereld de 

duif als vredesteken wordt gezien. Een 

duif met een olijftakje in zijn bek. En dat is best 

bijzonder omdat dit rechtstreeks uit de Bijbel afkomstig is. Uit het verhaal van de duif die door 

Noach werd losgelaten toen de aarde te maken had met een catastrofale ramp. De wereld 

verkeerde in een hopeloze toestand en Noach en zijn familie hadden geen idee of de aarde ooit 

weer leefbaar zou worden. Dat die duif terugkwam met een takje vertelde de familie dat er 

kennelijk weer leven was, dat het verwoestende water zó ver gezakt was dat bomen weer 

tevoorschijn kwamen. Hoe klein was dit teken: een zielig duifje die niet praten kan met een 

armzalig takje. Maar hoe hoopvol!  

Wij leven in een wereld waar hoop zó nodig is! Want als je het journaal kijkt, de 

wereldberichten hoort, dan kan de moed je in de schoenen zinken. En soms is er dan opeens 

een teken van hoop, heel klein, maar een mooi begin.  

Rond het jaar nul was de toestand in Israël ook verre van rooskleurig. De kerk was op sterven 

na dood, het land was bezet, het vorstenhuis verdreven. De Romeinen regeerden met harde 

hand. En dan is er opeens een onbeduidend takje: De profeet Micha had het voorspeld: er zal 

een takje ontkiemen op een afgehakte stronk (de stam van het Koningshuis van David). En 

precies dát gebeurde met kerst! Jezus was via de adoptievader Jozef een rechtstreekse 

afstammeling van koning David. Maar hoe bijzonder: door Zijn geboorte uit het meisje Maria 

(haar naam betekent ‘bitter’) was er weer hoop voor de wereld. Daarom zongen de engelen: 

“Vrede op aarde!” En daarom verscheen er bij de doop van Jezus plotseling en opvallend 

genoeg opnieuw een… duif.  

Inmiddels is het overal in de wereld oorlog geweest of nog. Maar we houden hoop. Olijf groeit 

tergend langzaam, maar wordt ooit echt een enorme boom. Met de komst van Jezus 2000 jaar 
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geleden en met het uitzicht op Zijn terugkomst, zien wij uit naar een nieuwe aarde waar vrede 

en recht, harmonie tussen God, mens en natuur weer volop aanwezig zal zijn. Voor wie gelooft, 

is er een geweldig mooie toekomstverwachting. In dat geloof en met dat perspectief doen wij 

iedere dag ons werk.   

Kinderen 

In de afgelopen weken kwamen er nog 2 kinderen bij in groep 0-1-2. We verwelkomen Kees en 

Joris. Gezellig mannen dat jullie er zijn! Het wordt nu langzamerhand wel erg druk in de groep. 

Vanaf 1 februari zal groep 2 helemaal apart gaan. Dan wordt het even weer wat rustiger voor 

de kinderen en de juffen. 

 

Personeel 

Juf Annemieke heeft zich enkele weken geleden ziek moeten melden. Chronische vermoeidheid 

maakte dat het niet meer verantwoord en mogelijk was om aan het werk te gaan. Inmiddels is 

er een fysieke oorzaak gevonden en door middel van medicatie wordt op dit moment gewerkt 

aan herstel. Op dit moment hopen we dat Annemieke in januari weer wat ondersteunende 

werkzaamheden kan gaan doen en dat ze in februari het werk weer op zal kunnen pakken. Tot 

die tijd zoeken we naar de meest passende oplossing voor de vervanging. 

Vanaf februari zullen twee LIO-stagiaires op school zijn. Juf Ilse in groep 5 en juf Naomi in groep 

2. Op dat moment werken we dan met 8 groepen. Omdat juf Naomi dan niet meer beschikbaar 

is voor groep 3 hebben we eerst intern gezocht naar vervanging. En die hebben we gevonden: 

onze intern begeleider, juf Jacqueline, hoopt vanaf die tijd op één dag in de week de juf te zijn 

van de kinderen van groep 3. 

Lied van de maand 

In januari zingen we in de klassen Gezang 62: ‘Wie oren om te horen heeft’, in februari: Gezang 

178: ‘Jezus om Uw lijden groot’. 

 

Spaardoel cursus 2019-2020 | de MAF 

Dit cursusjaar sparen we net als vorig jaar door voor de MAF 

(Mission Aviation Fellowship). Een internationale christelijke 

organisatie die luchttransport verzorgt naar zendings-

/ontwikkelingsgebieden die niet per weg of boot bereikbaar zijn. Vorig 

jaar spaarden we door middel van spaarkaarten. Dit jaar kunnen kinderen 

gewoon iedere maandag geld meenemen. In  de klassen is een spaartonnetje aanwezig. 

Het is mooi als u uw kind (en dus ook uzelf) de gewoonte aanleert om iedere week iets weg te 

geven voor andere mensen die het zo hard nodig hebben. Daarbij gaat het niet om de hoogte 

van het bedrag, maar om het gebaar. 

Tot nu toe is er in de groepen al een mooi bedrag bij elkaar ‘gecollecteerd’: 
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Ook bij de kerstviering in de kerk zal er een collecte zijn voor de MAF. 

En groep 4-5 organiseert woensdagmiddag 18 december van 14.00-15.00 uur een mini-markt 

met leuke hebbedingetjes voor zachte prijsjes. Wees er op tijd bij, want op=op en weg=pech. 

Schoolontwikkelingen 

De Gripgroep (zie vorige nieuwsbrief voor een uitgebreidere toelichting) is inmiddels goed van 

start gegaan. We hebben gewerkt 

aan fietstechniek. De kinderen zijn nu 

gediplomeerd ‘bandenplakker’. 

Mocht u een keer een fiets hebben 

met een lekke band, dan kunt u deze 

op woensdagmorgen (of eerder in de 

week) op school afleveren. Voor € 5,-

- wordt de band nog dezelfde dag 

geplakt. Mét 2 weken garantie! Het 

kind dat de band plakt verdient hier 

zelf € 2,-- mee. De overige 3 euro gaat in de pot voor de Gripgroep. Daar kopen we weer 

(bandenplak)spullen van… Het is de bedoeling dat kinderen leren om hier ook zelf de 

administratie van bij te houden. De eerste beginselen op weg naar een eigen bedrijf…  

€12,60 

€61,75 

€23,00 €23,80 
€28,70 

€7,50 

groep 0-1-2 groep 2-3 groep 4-5 groep 5-6 groep 7 groep 8
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Eén van de gripkinderen schrijft: Geagte ouders of verzorgers wij zitten in de gripklas misschien 

weet u dat maar wij willen een mededeling doen wij gripklas gaan bedrijf beginnen dat bedrijf 

repareerd fietse die lek zijn wij willen u meegeven dat als u een leke band hebt of een ouwe fiets 

die lek is kunt u de fiets naar ons breng wij repareren hem voor 5 euro met 2 weeken gerantie, 

groetjes gripklas. 

Inmiddels zijn de kinderen ook twee keer op bezoek geweest 

bij A3Roest, het brommer- en scooterbedrijf van vader Verkaik. 

Ze hebben daar van alles 

geleerd over 

gereedschappen en 

machines en zelfs de werking 

van een benzinemotor 

hebben ze uitgelegd 

gekregen, maar ook de 

administratieve kant van een 

bedrijf: inkopen van spullen, 

klantenadministratie etc, 

Een volgende keer gaan we echt sleutelen..! 

En ondertussen doen we ook allerlei voor 

school geldbesparende klussen: defect 

meubilair is gerepareerd, een deurhaak is 

opnieuw aangebracht, de veegroosters zijn 

gereinigd, kleuterspeelgoed is gerepareerd. 

En er staat nog heel veel leuks/zinvols op het 

programma in de loop van het jaar. We 

houden u op de hoogte. 

De Kinderraad heeft een eerste verkennende 

vergadering achter de rug. In iedere vergadering zullen we nadenken over de 5 schooldoelen. 

Zien de kinderen dit echt terug en wat kan de school nog verbeteren? Op de volgende 

vergadering gaan we ook nadenken over schoolreisbestemmingen en gaan we de uitslag van 

het leerlingtevredenheidsonderzoek met elkaar bespreken.  

Visie en beleid | specifieke onderwijsbehoeften 

Op één van de studiedagen hebben we met elkaar gesproken over de (on)mogelijkheden van 

aangepast onderwijs binnen ons onderwijssysteem. Als school proberen wij maximaal 

tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen. Soms lopen we daarbij 

tegen de grenzen van ons kunnen aan. En soms merken we dat in alles altijd tegemoet komen 

niet altijd wenselijk en effectief is. Er zijn kinderen die met speciale opdrachtkaartjes moeten 

werken, er zijn kinderen die regelmatig beweging nodig hebben, er zijn kinderen die niet met 

http://www.a3roest.nl/
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onvoorspelbaarheid om kunnen gaan en dus steeds vooraf geïnformeerd moeten worden wat 

er staat te gebeuren, er zijn kinderen die extra of anderssoortige uitleg nodig hebben, er zijn 

kinderen die extra controle nodig hebben omdat ze nog niet taakgericht zijn, er zijn kinderen 

die een rustig plekje nodig hebben, er zijn kinderen die een wekkertje nodig hebben om naar de 

WC te gaan, er zijn kinderen die niet gelijk met de les kunnen beginnen omdat hun hoofd nog te 

vol zit, er zijn kinderen waar gecontroleerd moet worden of ze hun brood opeten, er zijn 

kinderen… 

Het lijkt een beetje een trend te worden dat de lessen zó aangepast moeten worden dat er 

bijna sprake is van individueel onderwijs en dat lukt in de praktijk lang niet altijd. We vinden dat 

ook niet altijd wenselijk. Onze insteek is dan ook: We willen echt maximaal tegemoet komen 

aan individuele wensen waar nodig en mogelijk én kinderen ook leren dat ze zich soms aan 

moeten passen aan de groep, de regels enz. Speciale zorg werkt dus wat ons betreft altijd twee 

kanten op: we passen onze instructie/aandacht/organisatie zo mogelijk aan aan de kinderen, 

maar we verwachten soms ook dat kinderen zich aanpassen aan de mogelijkheden van de 

groep, de school. We rekenen hierin op uw begrip. 

De nieuwe website |  www.pcb-dewegwijzer.nl 
Bij de introductie van de nieuwe website daagden we u uit om het antwoord te vinden op de 

vraag hoe vaak het woord ‘kind’ op de website voorkomt. Het gezin van Tiko en Sijo zat het 

dichtst bij het goede antwoord (18 x). Zij hebben dan ook een heerlijke chocoladefoto (foto van 

de nieuwe website) ontvangen als winnaar van deze prijsvraag. Gefeliciteerd en smul maar 

lekker van de website. 

Van de gelegenheid maken we ook gebruik om Dick (de man van juf Dorenda) te bedanken voor 

zijn inzet in de achterliggende jaren voor de vorige website.  Ook hij heeft hiervoor onder 

andere een chocoladefoto (foto van de oude website) in ontvangst genomen.  

De Vreedzame School | in deze periode werken we aan… 

In de komende periode werken we uit blok 3. In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor 

voor elkaar’ te hebben.  

De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen 

elkaar’.  De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen 

om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kun je zien aan 

oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. De kinderen leren 

zich in een ander te verplaatsen. 

Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je 

bedoelt.  Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en 

samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.  

We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen 

kunnen kijken.  We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken 

soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens 

hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen 

met meningsverschillen om te gaan.  
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In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het 

verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld: ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die 

pest moet streng gestraft worden’.  

In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze daar tegen kunnen doen. Ze leren over 

verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face. 

 Namens de coördinatoren Vreedzame School – juf Suzanne 

Medezeggenschapsraad | er komt een vacature aan 

In de MR zitten 2 leerkrachten en 2 ouders. Samen denken (en soms ook besluiten) zij mee over 

schoolbeleid. Een mooie gelegenheid om op een andere manier bij school betrokken te zijn. Het 

slechte nieuws is dat één van de ouders aan het eind van dit cursusjaar vertrekt omdat zij dan 

geen kinderen meer op school heeft. Het goede nieuws is dus dat er een plaats vrij komt in de 

MR. Bij dezen doen we dan ook een oproep om u beschikbaar te stellen. Mochten er meerdere 

belangstellenden zijn, dan zal er een verkiezing worden gehouden. U kunt uw beschikbaarheid 

met een korte motivatie kenbaar maken bij één van de leden van de MR of per mail bij de 

secretaresse juf Herwienke via h.vankooten@pcb-dewegwijzer.nl  

Het kan ook zijn dat u nog twijfelt en eerst eens een vergadering mee wilt maken: dat kunnen 

we natuurlijk ook regelen. Laat maar weten wat uw wensen en mogelijkheden zijn.  

Schooladviesraad  | van de voorzitter 
Even geleden is er een vergadering geweest van de School Adviesraad. Graag informeren wij u 

omtrent zaken die besproken zijn. Wat doet de School Adviesraad?  

De School Adviesraad (SAR) is een adviesorgaan op lokaal niveau die vooral nadenkt over zaken 

omtrent de christelijke identiteit. Bij het overleg zitten ouders, directie en een leerkracht.  

In de vergadering van afgelopen woensdag zijn een aantal zaken aan bod gekomen:  

Betrokkenheid bijbel les van kinderen.  

We willen graag onderzoeken hoe de kinderen de bijbelverhalen ervaren. Graag ontvangen we 

hierbij ook input van ouders. Vertelt uw kind wel eens wat over het bijbel verhaal en wat kunt u 

hierover delen?  

Kinderbijbels.  

Als SAR willen wij u meenemen om inkijkexemplaren aan te schaffen voor kinderbijbels. 

Daarnaast willen wij onderzoeken of het mogelijk is in nieuwsbrieven aandacht te geven aan 

een specifieke kinderbijbel. Deze kunt u dan via school kunt bestellen.  

Gebedsgroep.  

Op onze school is er een gebedsgroep. In deze mooie setting bidden ouders, belangstellenden 

en betrokkenen voor allerlei zaken. Kinderen, leerkrachten, ouders e.d. kunnen gebedspunten 

inbrengen. Gebed is belangrijk en wij roepen iedereen op om hierbij aanwezig te zijn. Wellicht 

vindt u dit spannend of onwennig, echter het is een vrije setting. U kunt zelf bidden maar bent 

natuurlijk ook vrij om mee te bidden. Hartelijk welkom! 

Lokaal identiteitsdocument.  

Als locatie van de PCPO hebben wij een identiteitsdocument. In dit document staan allerlei 

zaken beschreven omtrent de christelijke identiteit. Om dit een levendig document te houden 
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zal er in de komende vergaderingen telkens een stuk worden behandeld. Is het document nog 

van deze tijd, zijn er ontwikkelingen gaande die invloed hebben e.d. Het identiteitsdocument 

kunt u als download vinden op de website. 

Vacature bij de SAR 

Tot slot zoeken wij ook nog ouders die willen aansluiten binnen de SAR. Concreet komen wij 3 

of 4 keer per jaar bijeen op woensdagavond waar veel onderwerpen besproken worden 

omtrent de christelijke identiteit. Momenteel zijn er 2 vacatures die wij eigenlijk z.s.m. willen 

invullen. Wilt u een bijdrage leveren binnen de school en meedenken over de christelijke 

identiteit? Dan zien wij uw reactie graag tegemoet. U kunt dit kenbaar maken via Martin Belder 

of de Sar-leden aanspreken (Martine van der Wal, Elizabeth Donker of Arjan Pols) 

 

Landelijke stakingsdagen |  30 en 31 januari 

Ondanks toezeggingen en nieuwe akkoorden, hebben de bonden vooralsnog besloten om op 30 

en 31 januari te gaan staken. De toezeggingen vanuit het Rijk leken aanvankelijk heel 

rooskleurig, maar blijken eenmalig te zijn zodat we als scholen nog steeds niets structureels 

kunnen doen aan de groepsgrootte en de daarmee samenhangende werkdruk. Het zou kunnen 

zijn dat ook onze school die dagen dicht is. Houdt u daar alstublieft nu al rekening mee.  

 

OUDERS 

Als school kunnen we niet genoeg herhalen dat we ontzettend blij zijn met alle vormen van 

ouderbetrokkenheid. Deze betrokkenheid kan zichtbaar zijn 

doordat ouders zich beschikbaar stellen in de school voor hand- en 

spandiensten, maar ook de ouder die op de achtergrond thuis de 

kinderen stimuleert en helpt in het schoolwerk. U zult begrijpen 

dat we onze kinderen helpen door constructief samen te werken. 

Als blijk van waardering ontvangen daarom alle gezinnen het 

tijdschrift ‘Ouders’, een uitgave van de Oudervereniging Ouders 

van Waarde van het christelijk en katholiek onderwijs. Onzer 

inziens een leuk en ook nuttig geschenk. Er staan echt 

interessante en mooie artikelen in waar je als opvoeder profijt 

van hebt. Veel leesplezier!  

 

Tevredenheidsonderzoeken 
In de achterliggende periode zijn er een 3-tal tevredenheidsonderzoeken uitgezet. De uitslagen 

daarvan zijn ronduit verblijdend. Mogelijke verbeterpunten nemen wij mee in ons 

meerjarenbeleid, hoewel die er -en dat klinkt bijna gek- nauwelijks lijken te zijn. 

Zowel ouders als leerkrachten en kinderen (groep 6, 7 en 8) konden het onderzoek 

samenvatten door de school een tevredenheidscijfer te geven. Met dit rapport durven we wel 

thuis te komen… De totaalrapportages van kinderen en ouders kunt u vinden op de website 

onder downloads. 
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Kerstfeest | modern kerstspel in de kerk aan de Lek ‘Licht in het donker’ 

Twee buitenaardse figuren vragen zich af waarom eind december de aarde zo verlicht is. 
Zouden ze erachter komen wat de echte reden is?   
 

Donderdagavond 19 december van 19.00 – 

20.15 uur zullen we met elkaar het kerstfeest 

vieren in de Kerk aan de Lek.  

Het zal een viering zijn voor en door kinderen 

en teamleden waarbij ouders, opa’s en oma’s 

ook van harte uitgenodigd zijn. De kerk gaat 

om 18.30 uur open en de kinderen mogen bij 

hun ouders gaan zitten. Wanneer uw kind een 

rol in het toneelstuk heeft mag hij/zij vooraan 

op de klapstoelen zitten. We hopen met elkaar 

een fijn feest te hebben waarin we stil staan 

bij de echte betekenis van het kerstfeest.   

 

Agenda tot volgende nieuwsbrief 

Donderdag 19 december 19.00-20.15 uur: kerstfeest in de kerk met alle kinderen 

Vrijdag 20 december: 12.00 uur start kerstvakantie 

Maandag 6 januari: Hoofdluiscontrole 

Dinsdag 7 januari: 8.30 – 9.00 uur gebedsgroep (welkom in de 

personeelskamer) 

Woensdag 8 januari: 12.30 uur: Kinderraadsvergadering 

7,9

8

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

Team Kinderen Ouders

8,2

8,7
8,5

Rapportcijfer tevredenheid PCB De Wegwijzer
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Donderdag 9 januari: AC-vergadering 

Dinsdag 14 januari: 8.30 uur Seizoensopening Winter groep 1-3 

Woensdag 15 januari: idem groep 4-8 

Vrijdag 25 januari: 8.30 – 9.00 uur gebedsgroep 

Woensdag 29 januari: Open Huis – schoolproeverij (houdt de krant in gaten…) 

Woensdag 29 januari: Vergadering Schooladviesraad 

Woensdag 29 januari: Vergadering GMR 

Donderdag/vrijdag 30,31 januari: Stakingsdagen? 

Dinsdag 4 februari: 8.30 – 9.00 uur gebedsgroep 

Donderdag 6 februari: AC-vergadering 

Donderdag 13 februari: Rapport I gepubliceerd in ouderportaal 

Donderdag 13 februari: 10-minutengesprekken 

Dinsdag 18 februari: idem 

Donderdag 20 februari: Rapport I mee 

Donderdag 20 februari: Nieuwsbrief 4 

Vrijdag 21 februari: Studiedag personeel (kinderen vrij) 

24-28 februari: Voorjaarsvakantie 

 

Niet vergeten 

O Aanmelden kinderen die vóór 1 oktober 2020  4 jaar worden 

O Aanmelden als lid voor de Schooladviesraad – zie schoolgids voor contactpersonen 

O Aanmelden als kandidaat voor de Medezeggenschapsraad  

O Overmaken ouderbijdrage € 50,-- per op 1 oktober 2019 schoolgaand kind (nog 28 

kinderen) 

O In Parro de voorkeuren voor privacy registreren 

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Belder, directeur 

 

 

En voor iedereen een 

mooi kerstfeest en 

een fijne 

kerstvakantie 

toegewenst!  


