11 september 2020

Wijzertje | kostbaar & uniek
Online shoppen is –zéker in deze tijd- helemaal in. Je kunt zelfs auto’s of dure juwelen in je virtuele
winkelmandje gooien! Een leuk glimmertje bijvoorbeeld is zo gekocht. Als je het betalen kunt tenminste…
Gelukkig hoef je geen verzendkosten te betalen. Dat scheelt.
Bizar toch als je dit zo ziet staan? In dit geval gaat het om een oorring met een
diamant. Een ringetje met een steentje dus.
Diamant schijnt diep in de aarde gevonden te worden als een zwarte steen.
Onooglijk lelijk. Het zijn de handen van de diamantslijper die met heel veel
geduld en precisie het steentje slijpen en poetsen tot een glinsterend juweeltje.
De eigenschappen van de steen in combinatie met de vaardige vingers van de
diamantslijper maken het geheel tot iets kostbaars unieks. Uniek, want er zijn
geen twee diamanten hetzelfde.
Mensen – en dus ook onze kinderen – zijn als een diamant. We hebben daar over
nagedacht op de afscheidsavond van groep 8 waar de musical ‘De Diamantroof’
werd opgevoerd. Waar anderen misschien niets in jou zien of je van jezelf vindt
dat je niet zo bijzonder bent, ziet God hoe bijzonder mooi en kostbaar je bent. En
in Zijn hand kunnen we tot iets moois worden. God heeft ons mensen voor een onbetaalbare prijs gekocht – het
kostte het leven van Jezus. En Hij slijpt ons, poetst ons. Dat voelt misschien niet altijd prettig, maar Hij heeft het
beste met ons voor. Vanuit dat perspectief proberen wij naar kinderen te kijken: stuk voor stuk prachtige
kostbare creaties. God heeft met een ieder iets moois voor ogen.
En u en wij mogen een beetje meeslijpen, meepoetsen. Door op te voeden en te onderwijzen. Hoe mooi is dat!
Website-tip: www.dediamantslijper.nl (kinderTV-serie en boek voor kinderen vanaf 10 jaar)

Kinderen | verhuisd & verjaard
Zes nieuwe diamanten mochten we verwelkomen vanaf de eerste cursusdag: Naomy (in groep 2) en Sofhie (in
groep 4) en Jort (in groep 3). Zij komen van een andere basisschool. Emily, Maarten en Manuel zijn in de
vakantie 4 geworden en gestart in groep 1/2. Gezellig dat jullie er zijn. Een mooie tijd toegewenst op onze
school met al jullie nieuwe vriendjes en vriendinnetjes!

Personeel | zorg & zegen
Meester Frank heeft in de afgelopen zomer zijn opleiding tot brandweerman succesvol afgerond. Hij maakt nu
volwaardig deel uit van de vrijwillige brandweer. In de praktijk kán dit betekenen dat hij weleens onverwacht en
héél snel weg moet (mocht u een horizontale bliksemflits door de straten zien gaan, dan weet u nu dat dit de
snelle fiets van meester Frank is). De kinderen van groep 7 zijn hier op
voorbereid. Zij schakelen dan meteen over op een noodpakket en het
toezicht in deze tijd of op het plein is geregeld door collega’s die dan
ook meteen stand-by staan. Meestal duurt een uitruk ongeveer een
uur (1 minuut naar de kazerne fietsen, 58 minuten blussen en dan
weer in 1 minuut terug op school), dus dat is te overzien. We
feliciteren meester Frank met zijn diploma en maken ook als school zéker dankbaar gebruik van zijn kennis als
het gaat om (brand)veiligheid en hulpverlening.
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Juf Herwienke verwacht samen met haar man haar 3e kindje. We feliciteren hen van harte en hopen op en
bidden om een goede voorbereidingstijd. Als alles goed mag gaan, gaat Herwienke na de kerstvakantie met
verlof. Inmiddels is deze tijdelijke vacature ingevuld met een bekende voor de kinderen: juf Martine.

Lied van de maand | herder & vader
We zingen in de maand september: De Heer is mijn herder (lied 23a in Weerklank en lied 23b in Liedboek). In de
maand oktober zingen we het Onze Vader (lied 298 in Weerklank en lied 371 in Liedboek). Zo bezingen we God
als Herder en als Vader. Als Goede Herder en als Goede Vader. Mooi om zo houvast te hebben in een tijd waarin
veel onzeker is.

Spaardoel| geven & ontvangen
Dit en volgend jaar gaan we sparen voor een nieuw project: Coming Home. Dit is een stichting met diverse
projecten in Roemenië waaronder een educatief project. Uitgebreidere informatie staat op de website van de
school onder ouders\spaarproject. De projectbegeleiders Daan en Debora komen 14
oktober hoogstpersoonlijk zelf op school om te vertellen over hun werk!
Iedere maandag kunnen de kinderen geld meenemen. Op deze manier leren zij heel
concreet om iets af te staan aan onze naaste die het veel minder goed heeft dan wij. In
de komende nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden van de opbrengst.
Natuurlijk is meedoen vrijblijvend. Nieuw dit jaar is dat u ook online kunt doneren via de
website van school of door deze QR-code te scannen.

Ouderbijdrage| verplicht & vrijwillig
Binnenkort ontvangt u van onze administratief medewerkster, mevrouw De Groot, een betalingsverzoek voor
de ouderbijdrage van 2020-2021. Deze bijdrage is weer vastgesteld op 50 euro per kind per jaar. Daar wordt ook
de schoolreis van betaald. Binnen enkele weken ontvangt u een bericht per mail. U kunt dan zelf bepalen of u
het bedrag in één keer betaalt, in termijnen betaalt of meer/minder betaalt.

Digitaal contact| parnassys & parro
Als ouder kunt u inloggen in ons schooladministratiesysteem. U heeft
daarvoor inloggegevens ontvangen. Als u deze nieuwsbrief per mail hebt
ontvangen, staat uw mailadres er goed in. Het is echt belangrijk om in te
kunnen loggen in dit systeem omdat u daar vorderingen en notities van
uw kind(eren) kunt inzien. Check even of u nog kunt inloggen. Dat kan via
onze website www.pcb-dewegwijzer.nl in het menu ouders\ouderportaal.
Om nieuws vanuit school te ontvangen werken we met de Parro-app. Dit is een beveiligde vorm van WhatsApp.
Ook hiervan geldt dat het echt belangrijk is om deze app op de telefoon geïnstalleerd te hebben én notificaties
aan te hebben staan. Nog steeds merken we dat ouders niet verbonden zijn en dus belangrijke –of gewoon
leuke- informatie missen.

AVG| privacy & publicatie
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens
verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan
op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij
plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade zouden kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s
geen namen van leerlingen. Ook vragen we u vooraf toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s van uw
zoon/dochter. U kunt aangeven op welke plaatsen beeldmateriaal gepubliceerd mag worden. Bij inschrijving
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van uw leerling wordt gevraagd voor welke publicaties u toestemming geeft. Uw voorkeuren worden vastgelegd
in ons administratiesysteem. In de Parro app kunt u als ouders zelf uw gegeven toestemmingen inzien en waar
nodig aanpassen. U kunt dit in Parro doen via de volgende stappen:
1. Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
2. Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog
toestemming geven. Mocht u tussendoor een wijziging aanbrengen in uw voorkeur via Parro dan is het wel
belangrijk om school hiervan op de hoogte te stellen. Zo voorkomen we dat we een achterhaalde lijst hanteren.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Vervangingsnood| inval & oppas
Tot nu toe is het nog gelukt om vervanging te vinden bij ziekte of noodgedwongen afwezigheid van personeel,
en we blijven daar ook ons uiterste best voor doen, maar het moment dat het echt niet meer lukt, is nabij. Wij
ontkomen er dan niet meer aan om u een bericht te sturen (PARRO!) dat uw kind thuis opgevangen moet
worden. Natuurlijk houden we dit voor het laatst en beseffen we heel goed dat dit voor sommige ouders echt
een probleem kan zijn.
In eerste instantie vragen wij bij ziekte van een leerkracht naar de mogelijkheden van de
invalpool. Deze pool is echter al snel leeg (ruim 30 scholen maken hier gebruik van).
Soms hebben parttime collega’s mogelijkheden op dagen dat zij niet werken. Ook
hebben we de vraag naar invalmogelijkheden uitstaan bij een aantal (oud)collega’s
waarvan wij weten dat zij bevoegd en bereid zijn om in geval van nood bij te springen,
maar daarna houdt het echt op. Het verdelen van groepen leidt veelal tot overbevolking
en overbelasting van andere groepen en dat komt het onderwijs dan in meerdere
groepen niet ten goed. Kortom: we gaan de nood van personeelstekorten ook op onze
school ervaren. Gelukkig nog niet in de reguliere formatie.
Mocht u ’s morgens een melding krijgen dat uw kind thuis moet blijven en u komt
hierdoor echt in de problemen, dan gaan wij uw kind in een andere groep plaatsen zolang dit nog verantwoord
mogelijk is. Vooralsnog willen wij u vragen: zorg dat u een noodopvangscenario hebt voor het onverhoopte
geval dát!

Corona| afspraken & regels
Tot nader bericht blijven alle afspraken zoals ze zijn: ouders mogen –na afspraak/toestemming- in school als dit
nodig is (dus als u een leerkracht wilt spreken, kunt u hiervoor gewoon een afspraak maken!), maar er zijn geen
activiteiten waarbij groepen volwassenen in georganiseerd verband bij elkaar komen. De kinderen wassen
regelmatig hun handen, maar hoeven geen afstand te houden tot het personeel. Volwassenen letten onderling
op de 150 centimeter.
We kregen ook vragen over trakteerbeleid: Kinderen vieren gewoon lekker hun verjaardag in de klas, ze mogen
ook trakteren, maar ze gaan daarbij niet de klassen rond. En bij voorkeur een voorverpakte traktatie.
Een andere vraag die regelmatig terugkomt: Mag mijn kind naar school als hij/zij (lichte) verkoudheidsklachten
heeft? Het korte antwoord is: kleuters wel, de rest niet. Maar… realiseert u zich ook dat een snotterende
kleuter de juf aan kan steken en dan is de volgende dag de hele klas thuis, want leerkrachten met klachten
moeten zich laten testen en in de tussenliggende tijd mogen zij niet werken. Het goede nieuws is wel dat onze
Stichting deze week heeft besloten om alle personeel de gelegenheid te geven zich te laten testen bij een
commercieel bedrijf om zo de wachttijd aanzienlijk terug te dringen. De PCPO vindt dat het onderwijs deze
investering dubbel en dwars waard is, zodat het lesgeven zoveel mogelijk door kan gaan.
Een koppeling naar de officiële beslisposters ‘mag mijn kind naar school?’ vindt u hier: (0-6 jaar) en (7-12 jaar)
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Afscheidscadeaus| bedankt & besteld
Van de ouders van de vorige groep 8 hebben we drie prachtige en praktische cadeaus gekregen: een mooie
nieuwe plant in de hal, een klok en een knikkertegel met daarop de namen van de kinderen die afscheid namen.
De klok kunnen we nog niet aanbrengen (plakletters) omdat dit jaar alle muren een nieuwe verflaag krijgen en
de knikkerput is helaas al op de tweede dag gesneuveld ten gevolge van een fout in de productie. Er is inmiddels
op basis van garantie een nieuw exemplaar besteld.

Schoolmaatschappelijk werk| voorstellen & uitnodigen
Graag stel ik me aan u voor als de nieuwe school maatschappelijk werker op de
Wegwijzer. Ik ben Willianne Verhoog, werk sinds 2018 bij Kwadraad Maatschappelijk
werk en heb daarvoor gewerkt in de specialistische GGZ. Ik werk op verschillende
scholen in de Krimpenerwaard en als algemeen maatschappelijk werker
vanuit Lekkerkerk. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Het SMW is bedoeld voor
alle kinderen en ouders die een vraag hebben op gebied van bijvoorbeeld omgaan met emoties, pesten,
faalangst of echtscheiding. Soms werkt het beter voor een kind om te oefenen met leeftijdsgenoten of om te
praten met lotgenoten. Daarom hebben we weerbaarheidstraining, faalangsttraining en KIES training (kinderen
in echtscheidingssituaties) in groepen.
We merken dat veel kinderen hun hoofd vol hebben in deze tijd. Ik ben opgeleid als MatriX coach. Met deze
methode leren kinderen (en volwassenen) zelf hun hoofd op te ruimen of af te rekenen met angsten negatieve
gevoelens. Soms zijn twee gesprekken al genoeg om een kind zelf de regie te geven over hun hoofd! Ik kijk er
naar uit om aan de slag te gaan op de Wegwijzer, loop gerust binnen of bel 06 3630 72 31.

Schoolfotograaf | individueel & samen
Op vrijdag 18 september worden weer schoolfoto’s gemaakt door Nieuwe Schoolfoto! Kijk voor meer info
op www.nieuweschoolfoto.nl of http://www.facebook.com/nieuweschoolfoto/ .
Voor de portretfoto’s wordt een grijze achtergrond gebruikt. De kinderen gaan hierbij
speels en in het geheel op de foto. Houd dus rekening met de kledingkeuze én de
schoenen. Lees tips voor de kledingkeuze in de blog van Nieuwe Schoolfoto via deze
link: https://www.nieuweschoolfoto.nl/over-ons/blog/kledingtips-voor-deschoolfotodag/.
Het bestellen gaat via internet en de foto’s worden thuisbezorgd via PostNL. De
kinderen krijgen ongeveer 3 weken na de fotodag een inlogkaart mee naar huis met
unieke codes om veilig in te kunnen loggen, de foto’s te bekijken en te bestellen.
Begin dus vast met glimlachen en poets de tanden goed, dan wordt het de leukste
schoolfoto ooit!
LET OP: Iets dat dit keer anders gaat, zijn de broers/zussen foto’s.
De kinderen zijn op de fotodag tot 12 uur op school. Dan worden de individuele- en groepsfoto’s gemaakt.
Vanaf 13.00 uur is het mogelijk om foto’s te laten maken van broers/zussen. Ook al zitten broers en/of zussen
bij elkaar op school, dan worden er onder schooltijd (tot 12.00) dus geen foto’s van broers/zussen gemaakt.
Een ieder die graag een foto laat maken van broers/zussen, (ook met broers/zussen die nog niet of niet meer op
school zitten) kan zich opgeven bij Arianne via janarianne.dehaay@upcmail.nl.
Als u zich heeft ingeschreven, krijgt u tijdig een tijd door, wanneer uw kinderen met elkaar op de foto kunnen
gaan en dus op school verwacht worden.
Arianne en Mariska
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RTL Telekids | info & aanmelden
De kinderen in de groepen 5 t/m 8 hebben in de klas een informatiefilmpje gezien over de actie ‘Hou ’t schoon’.
Op verzoek van de gemeente Krimpenerwaard hierbij ook (een link naar) een ouderbrief met informatie over
deze actie waarvan de organisatie en verantwoordelijkheid verder bij de gemeente ligt.

Van de Schooladviesraad | lid & tip
Deze week vergaderde de schooladviesraad. Daar was ook een nieuw lid bij
aanwezig: we verwelkomen Linda, de moeder van Kees uit groep 2! In de
schooladviesraad wordt actief meegedacht hoe wij onze roeping en missie om
de Bijbelse boodschap van geloof, hoop en liefde op onze school levend kunnen
houden. We merken dat veel ouders niet bekend zijn met de Bijbelse verhalen
die in de klassen worden verteld. Soms is niet bekend dat er ook ontzettend
leuke en mooie kinderbijbels bestaan waar al deze verhalen op een simpele
manier worden verteld. Superleuk om zelf te lezen en vooral ook om voor te
lezen aan je kind. Maar waar koop je die en welke kinderbijbels zijn voor welke
leeftijd geschikt? De leden van de SAR gaan u daarbij helpen! Zij gaan zelf
onderzoeken welke bijbels aan te bevelen zijn. Vanaf de volgende nieuwsbrief
zal er steeds van een bepaalde kinderbijbel een recensie verschijnen mét een bestellink. Op deze manier hopen
we elkaar als ouders te helpen en het makkelijker te maken om een kinderbijbel aan te schaffen. En echt, het is
zó leuk en goed om de verhalen aan je kind voor te lezen voor het slapen gaan…

Agenda| september & oktober
Week 14 september:

In deze week ontvangen alle ouders schriftelijk/digitaal informatie over de groep van hun kind(eren) =
alternatief voor informatieavond op schoolVrijdag 18 september: 8.30 uur: gebedsgroep (welkom in de
personeelskamer)
Schoolfotograaf op school
Vanaf 12.00 uur studiemiddag personeel – kinderen vrij
Alle ouders ontvangen bericht en krijgen gelegenheid om notitie in/aan te vullen over welbevinden en
speciale onderwijsbehoeften van hun kind.
8.30 uur: gebedsgroep (welkom in de personeelskamer)
Vergadering Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Start Kinderboekenweek
Vergadering Activiteitencommissie
Vergadering Medezeggenschapsraad
Nieuwsbrief 2
Studiemiddag personeel – Herfstvakantie vanaf 12.00 uur t/m 23 oktober

Vrijdag 18 september:
Vrijdag 18 september:
Week 21 september:
Dinsdag 29 september:
Dinsdag 29 september:
Woensdag 30 september:
Donderdag 1 oktober:
Dinsdag 6 oktober:
Donderdag 15 oktober:
Vrijdag 16 oktober:

Niet vergeten| to check & to do
O
O
O
O
O
O

Aanmelden kinderen die vóór 1 oktober 2021 4 jaar worden
Ouderbijdrage betalen (na ontvangen betaalverzoek)
Kind op maandag geld meegeven voor het goede doel (of online doneren)
Parro installeren én privacy-instellingen invoeren
Let op kledingkeuze op 18 september i.v.m. schoolfotograaf
Notitie welbevinden/onderwijsbehoeften aanvullen in ParnasSys (mail volgt)

Met vriendelijke groet,
Martin Belder, directeur
P.S. De nieuwe schoolgids is bijna klaar. Nog even geduld…
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