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 Wijzertje | mensen & kinderen  

Wij zijn een christelijke school. Alle personeelsleden geloven in God. En dat doen ze allemaal op hun eigen 

manier, met hun eigen ervaringen en overtuigingen. Het is verrijkend om dat met elkaar te delen. Ergens 

hebben we allemaal een bepaald beeld van God. En al die beelden samen laten misschien iets zien van wie God 

werkelijk is. Want God bevindt zich wel midden in onze werkelijkheid, maar Hij is van een andere werkelijkheid. 

Juist dat maakt dat geloven soms ingewikkeld is.  

Voor kinderen ligt dat vaak anders. Zij kunnen nog onbevangen spreken over en tot God. Ooit heeft iemand 

kindergebeden verzameld om ons 

volwassenen opnieuw tot denken te zetten. 

We kregen dit boekje van een ouder als 

aanmoedigingsgeschenk bij de start van dit 

cursusjaar. 

De briefjes aan God in dit boekje laten zien 

dat er in de wereld van een kind plaats is 

voor allerlei soorten van vragen, wensen en 

gedachten die wij als ontwikkelde 

volwassenen allang verleerd zijn. Maar ook 

hierin geldt dat kinderen ons soms een 

geweldige inspirerende spiegel voor kunnen 

houden. We delen een paar ‘brieven aan 

God’ met u: 

 

Beste God. Wie trekt de lijnen om landen heen? 

 

Lieve God, in plaats van mensen te laten doodgaan en alsmaar nieuwe te maken, kunt u die we al hebben 

niet gewoon houden? 

 

Lieve God, spraken de mensen in de Bijbel echt zo ingewikkeld? 

 

God, mij best dat u verschillende godsdiensten hebt opgericht, maar haalt u ze nooit eens door elkaar? 

 

Lieve God, is onze dominee uw vriend of kent u hem van uw werk? 

 

Liefe God, Toen u de eerste mens schiep, deed die het al net zo goed als wij nu? 

 

Beste god, Ik wou dat sommige dingen niet bestonden. De zonde bijvoorbeeld. En oorlog. 

 

Ik hoorde dat een meneer Edison het licht heeft uitgevonden. Maar op school zeggen ze dat u dat heeft 

gedaan. Dan heeft hij het zeker van u gepikt. 

 

Lieve god, Ik dacht altijd dat oranje en paars zouden vloeken totdat ik uw zonsondergang zag. Dat was 

prachtig. 

 

Wij als volwassenen weten met zekerheid dat de brieven nooit zullen aankomen, hoeveel postzegels er ook op 

geplakt worden. Maar ja, volwassenen weten dan ook zo veel meer dan kinderen. Denken ze.   

 15 oktober 2021 
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 Kinderen | gekomen & geteld 
Groep 1 wordt langzaam groter en groter. De groep begon dit jaar met 11 kinderen en nu zijn het er al 15, want 

Joed, Dilan, Quinn en Daniël zijn in de afgelopen weken allemaal 4 jaar geworden. Welkom en een fijne 

schooltijd gewenst! 

Als school ontvangen we geld van de regering op basis van het leerlingenaantal. Er wordt ieder jaar op 1 

oktober gekeken hoeveel kinderen er op school staan ingeschreven. Dit jaar zijn dat 147 kinderen. Dat zijn er 10 

minder dan vorig jaar. Na jaren van groei even een dipje dus. Tijdelijk, want voor de komende jaren verwachten 

we weer groei. 

Mocht u ouders weten (of zijn!) die thuis nog een kleintje hebben rondhuppelen, wijs hen er dan alstublieft op 

dat dit kind op tijd aangemeld moet worden. Zie website: menu aanmelden. 
 

 Personeel | hersteld & bedankt 
Juf Ada is voldoende hersteld van de operatie en zal na de herfstvakantie al haar onderwijsassistenttaken weer 

oppakken. We zijn blij voor haar en natuurlijk ook voor ons, want de extra zorg en aandacht voor kinderen is 

altijd welkom. We bedanken meester Frank dat hij een deel van haar taken heeft willen waarnemen. 

 

 Lied van de maand | bidden & doen 
Iedere maand zingen we in de klassen een lied. Dit lied wordt in die maand ook in de plaatselijke kerken 

gezongen. We hebben een liedrooster voor 4 jaar zodat hetzelfde lied over 4 jaar weer aan de beurt komt. We 

zingen in de maand oktober: ‘Weet je wat de Heer nu van ons verwacht?’(lied 591 Weerklank) en in de maand 

november: ‘Jozef zoekt zijn grote broers’ (Weerklank 531 of Liedboek 166b) 

 

 Regel van de maand | aardig & zuinig  
Iedere maand staat een schoolregel centraal. De komende maanden zijn dit de volgende regels: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spaardoel| geven & ontvangen 
Dit jaar sparen we door voor het 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.  

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. Vindt u het niet fijn of handig om 

uw kind iets mee te geven, dan kunt u misschien een thuisritueeltje ontwikkelen 

https://pcb-dewegwijzer.nl/aanmelden/
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door samen met uw kind te doneren via deze QR-code (of door deze betaallink aan te klikken). Zo leert u 

uw kinderen om te delen anno nu. 

Twee kinderen uit de onderbouw (hun ouders houden dit graag anoniem) hebben thuis keihard gespaard voor 

dit project. Zij hebben samen € 375,51 bij elkaar gekregen. Wij waren daar helemaal stil van… Heel bijzonder dit 

en heel heel hartelijk bedankt!!! 

Tijdens de KSG-diensten is er ook voor het project gecollecteerd, maar op dit moment is nog niet bekend wat 

daar de opbrengst van is. Wél is er via de QR-code € 20,-- overgemaakt. 

 

 Schoenendoos| kerk & school 
De Ontmoetingskerk doet dit jaar weer mee met de Actie 

Schoenendoos. Het idee is om een schoenendoos met spulletjes 

samen te stellen die dan verzonden wordt naar een land waar 

kinderen het zoveel minder hebben dan wij. Als je de beelden ziet 

van de blije kinderen die een doos in ontvangst nemen, weet je 

dat je op deze manier heel praktisch van onschatbare waarde 

kunt zijn voor een ander. Het is ook een mooi iets om samen met 

je kind(eren) een doos te versieren/te vullen. Kinderen leren dan 

delen en zullen ontdekken dat je van geven blij wordt. Graag 

willen wij als school deze actie steunen. Als u mee wilt doen, kunt 

u alle informatie vinden op www.schoenendoosactie.nl.   

Ook kunt u een folder op school mee laten nemen/ophalen waar 

precies in staat wat wel en wat niet in de doos mag. 

(bijvoorbeeld wél: schriften, pennen, knuffeltje, maar géén snoep 

of kinderpistolen). De folders liggen op de tafel in de centrale hal 

beneden.  

De dozen kunnen op school worden ingeleverd bij de ‘Liefde, 

blijdschap, vredemuur’. Vanuit school brengen wij deze dan weer naar de Ontmoetingskerk. Inleveren kan t/m 

de eerste week van november. In deze week valt ook de Nationale Dankdag – misschien leuk om die dag op 

deze manier dankbaarheid vorm te geven.   

Bij voorbaat alvast bedankt!  

 

 Ouderbijdrage| verplicht & vrijwillig 
 De vorige keer stond er in deze nieuwsbrief:  

Op vrijdag 1 oktober ontvangt u per mail en/of per Parro een betaalverzoek voor de ouderbijdrage van 2021-

2022. Deze bijdrage is weer vastgesteld op 50 euro per kind per jaar (dat is 5 euro per maand) met als 

peildatum 1 oktober 2021. U kunt zelf bepalen of u het bedrag in één keer betaalt, in termijnen betaalt 

of meer/minder betaalt. Weet dat het geld gebruikt wordt voor die dingen die school nog leuker maken. 

Inmiddels heeft u via de Parro bericht gekregen over een EXTRA schoolreis dit jaar. We betalen dit uit de 

ouderbijdrage en doen dan dus ook een beroep op uw vrijgevigheid. Weet dat er ook ouders zijn die het 

echt niet kunnen betalen. Hoe mooi is het als anderen dan iets meer doneren zodat alle leuke dingen voor 

alle kinderen gewoon door kunnen gaan. Ouders die redenen hebben om niet te betalen vragen wij even een 

berichtje te sturen naar m.belder@pcb-dewegwijzer zodat de automatische herinneringen stopgezet worden. Dit 

soort berichtjes worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.  

En nu al kunnen we melden dat bijna 75% van de ouders al betaald heeft. Een deel heeft zelfs wat extra’s 

overgemaakt zodat kinderen van ouders die niet betalen kunnen of willen hier ook mee geholpen zijn. Hartelijk 

dank daarvoor!! 

 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=q8U85bJVSVOHrvPXF3-Y1g&qsl_reqcnt=1
http://www.schoenendoosactie.nl/
mailto:m.belder@pcb-dewegwijzer
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 ICT Toezicht | thuis & school 

Als de kinderen in de klas aan het werk zijn, check je als leerkracht voortdurend of iedereen nog doet wat hij/zij 

moet doen. Als diezelfde kinderen op een laptop aan het werk zijn wordt dit al lastiger. En dan zeker ook nog als 

kinderen op een andere plek dan de klas aan het werk zijn.  

Soms worden er weleens vragen gesteld bij de veiligheid en de wenselijkheid van dit alles. Gaan kinderen niet 

naar websites waar ze niet moeten komen? Zitten ze niet stiekem filmpjes te kijken? Is er wel een goed 

internetfilter geïnstalleerd? 

Wij zijn van mening dat kinderen moeten leren om hier hun eigen verantwoordelijkheid in te ontwikkelen. Dat 

gaat met vallen en opstaan. Soms is er een kleine correctie en soms een stevig gesprek nodig. Ook vertellen we 

de kinderen dat we via systeembeheer altijd kunnen nagaan wat er bezocht/bekeken is. In de midden- en 

bovenbouwgroepen worden speciale lessen ‘mediawijsheid’ gegeven. Wij proberen de kinderen kritisch te 

maken op inhoud en op eigen gebruik.  

Ondanks bovenstaande is er nu op Stichtingsniveau software ontwikkeld waarmee de leerkracht alle actieve 

schermen van zijn/haar leerlingen gedeeld krijgt. En waarmee de leerkracht ook specifieke of groepsbrede 

berichten kan sturen. We zijn blij dat dit stukje gereedschap (toezichtssoftware) ontwikkeld is en hopen dat dit 

ten goede komt aan de taakgerichtheid van de kinderen. Binnenkort hopen we er mee te starten. 

Wij vragen u om ook thuis 

regelmatig met uw kinderen 

het gesprek te voeren: wat 

post je, wat app je, wat kijk je, 

wat volg je, wie volg je enz. 

Juist deze week was de nieuwe 

Zuid-Koreaanse Netflix (Squid 

Game) in het nieuws. 

Spelletjes/filmpjes bedoeld 

voor 16+ (hoezo zou dat voor 

16+ niet schadelijk zijn?) met 

een gruwelijk karakter worden 

ook door kinderen bekeken en 

nagespeeld.  

En wij ontdekten: Oók door kinderen op onze school. Daar waar dit gesignaleerd is, zijn we het gesprek met de 

kinderen aangegaan, maar we vragen ook u als opvoeder nadrukkelijk om goed in de gaten te houden wat uw 

kind in de digitale wereld doet. Want het is allemaal niet zo onschuldig als het lijkt… 

Zie voor een artikel over Squid Game: het AD van deze week. 

En hou vast vrij in uw agenda: Woensdagavond 19 januari ouderavond ‘kind en Media’.  

 Agenda| oktober & november 
Vrijdag 15 oktober: Studiemiddag personeel – Herfstvakantie vanaf 12.00 uur t/m 24 oktober 

Maandag 25 oktober: Hoofdluiscontrole (bij de vorige controle is niets aangetroffen) 

Maandag 25 oktober: Kinderraadsvergadering 

Vrijdag 29 oktober: Herfstfeest groep 1 en 2 (specifieke info volgt via de leerkrachten) 

Vrijdag 29 oktober: Bidden voor de school/de kinderen (8.30 uur in personeelsruimte) 

Week van 8 november: Oudergesprekken voorlopig advies voortgezet onderwijs 

Woensdag 10 november: SAR-vergadering 

https://www.ad.nl/binnenland/squid-game-massaal-nagespeeld-op-de-basisschool-ouders-realiseren-zich-niet-wat-de-impact-is~a401b167/
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Dinsdag 30 november: GMR-vergadering 

Donderdag 2 december: AC-vergadering 

Vrijdag 3 december:  Sinterklaasfeest (school om 12.00 uur uit) 

Vrijdag 10 december: 8.30 uur gebedsgroep 

Vrijdag 10 december: Nieuwsbrief 3 

 

 Niet vergeten| to check & to do 
O Aanmelden kinderen die vóór 1 oktober 2022  4 jaar worden 

O Ouderbijdrage betalen via betaalverzoek (Parro en mail) 

O Kind op maandag geld meegeven voor het goede doel (of online doneren) 

O Parro installeren én privacy-instellingen invoeren/checken 

O Schoenendoos vullen, versieren en inleveren 

O … 

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Belder, directeur 


