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 Wijzertje | donker & licht  

Maandagmorgen. Op weg naar 

school. Het is nog donker, koud en 

mistig. Sommige mensen zijn hier 

gevoelig op. Ze worden er wat 

somber, futloos en mistroostig van. 

We leven in een wereld vol 

verwarring. Niemand weet meer wat 

waar is en niemand weet hoe de 

wereldproblemen op te lossen. Een 

tijd van donkerte, mist en kilheid. 

Zomaar wat overpeinzingen 

onderweg.  

En dan kom je bij school aan: de 

verlichting brandt. Binnen is het 

warm en de gezelligheid straalt door 

de ramen naar buiten.  

De school als baken van hoop, van licht, van warmte, van perspectief.  

Jezus vroeg de mensen om zelf een baken van licht te zijn voor andere mensen. Wij willen dat graag zijn voor de 

kinderen. Voor álle kinderen op school. Een wegwijzer, een gids, een medemens voor anderen. Wát een mooie 

baan. Vermoeiend soms ook, maar we kunnen ons steeds weer opladen in vrije tijd, in momenten van inspiratie 

en meditatie, in de kerkelijke gemeenten, bij onze God die Licht brengt in het donker, helder is over een mooie 

toekomst die aanstaande is voor alle gelovigen en warmte geeft door Zijn liefde en genade te delen. We zien uit 

naar Kerst. Gewoon omdat het een gezellige tijd is, maar vooral vanwege de boodschap die daarin doorklinkt: 

Jezus komt. Het Licht heeft de duisternis overwonnen. Nu daagt het nog vaag in het Oosten, maar eens komt 

alles goed. Nét zo goed als het bij het begin van de schepping was.  

Die boodschap van blijheid, van liefde, van perspectief gunnen we ieder kind. 

 

 Kinderen | komen & gaan 
In de achterliggende weken zijn er 2 nieuwe kinderen op school gekomen: 

Joël van Doorne en Morris Timmermans. Welkom mannen en een fijne 

schooltijd gewenst! 

Helaas gaan er ook kinderen weg: Evie uit groep 6, Ezra uit groep 8 en Seth 

uit groep 3 gaan helemaal naar Zweden verhuizen. Een mooie en spannende 

stap voor dit gezin. Alleen de gedachte al dat dit gezin dat altijd zo positief 

bij de school betrokken is geweest straks weg is, stemt een beetje verdrietig. 

Toch weten we dat zij in geloof met ons verbonden blijven. We wensen hen 

dan ook van harte: Gud välsigne dig och lycka till i det vackra norr! 
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 Lied van de maand |  zingen & bidden 
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 december: ‘In Bethlehems stal’ (lied 126 Weerklank), in de maand januari: ‘Als een hert dat 

verlangt naar water’ (Weerklank 421) en in februari: ‘Wat zijn de goede vruchten?’ (lied 207 Weerklank of 841 

Liedboek) 

 

 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 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. 

Tijdens de KSG-diensten is er ook voor het project gecollecteerd. Vanuit de Ontmoetingskerk ontvingen we het 

bedrag van € 136,25. Dank daarvoor! Het bedrag vanuit de KSG-dienst in de Kerk aan de Lek is bij ons op dit 

moment nog niet bekend. 

In de klassen is dit jaar tot nu toe € 466,11 opgehaald en via de QR-code ontvingen we € 135,--. Dit alles brengt 

het totaalbedrag op € 737,36. Hartelijk dank hiervoor. 

Ook dank namens de Ontmoetingskerk voor de prachtig 

schoenendozen die ingeleverd werden. In totaal kon de kerk er 75 

wegbrengen. De dozen zijn nu onderweg naar 75 kinderen. Ze 

moesten eens weten… En we zouden straks die stralende gezichten 

wel willen zien. Weet dat iedere doos heel veel voor een kind in 

erbarmelijke omstandigheden kan betekenen.  

Jezus zegt dat Hij bij Zijn terugkomst zal zeggen tegen de gevers: 

“Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn 

broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.”  

 
 

 Personeel | zorg & zegen 
Verschillende leerkrachten waren ziek in de afgelopen tijd. In enkele gevallen ging het om een 

Coronabesmetting. Gelukkig konden zij na een kortere of langere herstelperiode weer aan het werk. Dit geldt 

niet voor juf Caroline. Zij heeft gelukkig en Goddank geen Covid, maar is het ziekst van allemaal. Ze sleept zich 

door een periode van longonderzoeken en kuren in de hoop dat er herstel intreedt. We bidden met haar mee 

voor volledig herstel. Gelukkig kan de vervanging in de meeste gevallen opgevangen worden door haar duo-

collega juf Marit en vanuit de invalpool.  

https://pcb-dewegwijzer.nl/spaarproject/
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=q8U85bJVSVOHrvPXF3-Y1g&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=q8U85bJVSVOHrvPXF3-Y1g&qsl_reqcnt=1
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Heel mooi nieuws kregen we van juf Suzanne: Zij kreeg 

op 28 oktober samen met haar man Marnix een 

gezonde zoon: Jaïr. Zijn namen Jaïr Azariah beginnen 

en eindigen met de Godsnaam: Jahweh. ‘God verlicht’ 

en ‘Helper van God’ draagt hij als boodschap en 

belofte met zich mee. Over perspectief gesproken! (Zie 

inleiding van deze nieuwsbrief). We feliciteren Suzanne 

en Marnix van harte. Geniet nog even van het verlof! 

 

Het is nog ver weg, maar juf Melissa is blij een huis gevonden te hebben ergens aan de kust. 

Omdat hier niet de kust aan de Lek wordt bedoeld, betekent dit een vacature in de 

bovenbouw met ingang van het nieuwe cursusjaar. Daarom zijn we nu al op zoek naar een 

net zo’n goeie en lieve bovenbouwcollega. U heeft misschien de advertentie gezien in Het Kontakt, een landelijk 

dagblad of via de social media. Tot op heden levert dit helaas echter geen enkele reactie op. Zoekt u alstublieft 

met ons mee. Veel potentiële kandidaten weten gewoon niet wat ze laten liggen: werken op de leukste school 

van Nederland! Overigens nemen we zélfs in tijden van krapte niet zomaar iedereen aan: kwaliteit en identiteit 

staan bij ons hoog in het vaandel. Zie de advertentie voor de profielschets. Wie een geschikte kandidaat vindt, 

wint iets leuks… Beloofd = beloofd. 
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 Regel van de maand | rustig & respect  
Iedere maand staat een schoolregel centraal. De komende maanden zijn dit de volgende regels: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Gym| veilig & fris 
Onze vakdocent meester Justin verzorgt iedere week voor alle kinderen met veel plezier de gymlessen. Voor de 

groepen 3 t/m 8 is dit altijd op dinsdag. Steeds vaker hebben kinderen geen gymschoenen bij zich en/of kleden 

ze zich niet om na het gymmen omdat ze in hun gewone kleren de gymles bijwonen. Hierbij nog een keer een 

oproep: Werkt u alstublieft mee aan het motto ‘Veilig & Fris’ door uw kind standaard op dinsdag 

gymschoenen/-kleding mee te geven en te controleren of ze zich na de les weer omkleden? Mocht dit toch nog 

voorkomen, dan kan uw kind niet meedoen met de gymles. We zullen u daar dan van op de hoogte brengen. 

 

 Bidden voor school| danken & bidden 
In het jaarrooster (en in de kalender op de website en in de agenda bij de nieuwsbrief) ziet u op sommige 

dinsdagen of vrijdagen staan: bidden voor school. Wat houdt dat in? 

Alle ouders worden dan in de gelegenheid gesteld om op school in de personeelsruimte (of als er meer afstand 

nodig is in de hal) te komen bidden voor de school. Omdat wij geloven dat bidden echt werkt. Niet als een 

tovermiddel, maar als een gave van God om dingen in beweging te zetten die anders niet zouden ontstaan. De 

ouders die meebidden hebben regelmatig wonderlijke gebedsverhoringen meegemaakt.  

Hoe ziet dat bidden eruit? 

Kinderen van een groep (iedere keer een andere groep) leveren (soms anoniem) briefjes in waarop iets staat 

waar ze dankbaar voor zijn of waar ze zich zorgen om maken. Uiteraard wordt dit vertrouwelijk behandeld. 

Iemand leest de briefjes dan voor of brengt deze biddend in. De anderen luisteren mee. Als de ene ouder stopt 

met bidden, gaat een andere ouder soms verder omdat hij/zij graag ook iets wil benoemen. En weer andere 

ouders vinden het fijn om er gewoon even bij te zijn zonder zelf hardop te bidden. Het is echt heel bijzonder om 

dit met elkaar mee te maken. We merken dat sommige ouders denken dat je dan lid moet zijn van een bepaalde 

kerk of bij een speciaal groepje moet horen, maar dat is niet zo. Iedereen is van harte welkom. Zelfs als u (nog) 

niet actief gelooft. Daarom hierbij nog een keer de uitnodiging: kom gerust eens langs. We beginnen om 8.30 en 

proberen rond 9.00 uur af te ronden. De eerstvolgende keer is dinsdag 11 januari. Leuk voor op het lijstje van 

goede voornemens… ;-) 

 

 Schooladviesraad| gaan & komen 
De schooladviesraad bestaat uit enkele ouders die het leuk en belangrijk vinden om met de school mee te 

denken in alle dingen die te maken hebben met het christelijk karakter van de school. Martine, de moeder van 

Seth, Evie en Ezra was zo iemand. Maar helaas, zij gaat verhuizen naar Zweden. We hebben daarom op de 

laatste vergadering afscheid van haar genomen. Dank Martine voor jouw enthousiasme, jouw verbindend 
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karakter, jouw inspiratie en bewogenheid met alle kinderen. Onder het kopje ‘kinderen’ in deze nieuwsbrief 

staan een paar woorden in een andere taal. Ze zijn ook voor jou bedoeld. 

Voor de vacature hebben we gelukkig niet één, maar twee nieuwe ouders kunnen vinden: Christian, vader van 

Tim (groep 3) en Sytske (groep 1) en Nicolien, moeder van Fenne (groep 2 ) en Jurre (groep 6) hopen met ons 

mee te gaan denken en doen. Van harte welkom allebei! 

Martine schrijft: 

Op 29 december is het zover! Dan verhuizen wij met ons gezin naar Zweden. Spannend, maar we hebben onwijs 

veel zin in het avontuur. Ezra, Evie en Seth starten op 10 januari op hun nieuwe school. We hopen dat ze het 

daar naar hun zin gaan krijgen! In het gebied waar wij gaan wonen, kun je niet echt kiezen voor een school, die 

wordt gewoon toegewezen. Hier in Nederland hebben wij bewust gekozen voor een christelijke school zodat de 

kinderen op school dezelfde normen en waarden meekrijgen als thuis. Ik heb een paar jaar meegedraaid met de 

SAR, de school advies raad. Daarin denk je mee over de identiteit van de school. Wat een mooie gesprekken 

hebben we daar gehad! Nog gaver heb ik de gebedsmomenten op school ervaren. Het is prachtig om te lezen 

waar kinderen gebed voor willen; het stoppen van Corona, zieke huisdieren of opa’s en oma’s, arme kinderen, 

Roemenië, maar ook voor de natuur, een goede spreekbeurt of een kind dat bedankt dat het leeft en ademt! 

Geweldig toch? Ik zal op afstand voor de school blijven bidden, maar ik nodig u van harte uit om gewoon eens 

binnen te stappen tijdens een gebedsmoment. Misschien best een beetje spannend, maar heel erg de moeite 

waard!!  Hejdå!   Martine van der Wal 

 

 Uit de Kinderraad| beter & leuker 
Hallo, ik ben Isa. Ik ben 10 jaar en ik zit in groep 8 op basisschool de wegwijzer. Ik zit ook in de kinderraad, we 

bespreken daarin ideeën die onze school leuker en beter te maken. We bespreken dit ook met de klas en vragen 

hun ook naar ideeën. De kinderraad bestaat uit 6 kinderen en meester Martin en iemand namens de 

mediatoren. Twee uit groep 6, twee uit groep 7, en twee uit groep 8. We hebben nu ook een ideeën bus, een 

lichtgroene brievenbus waar kinderen hun ideeën in kunnen stoppen.   

Dit zijn de eerdere Ideeën die wij samen met de klas hebben bedacht:   

Moestuintjes: dit hebben we al besloten, in het voorjaar komen er moestuintjes op het plein. Waarschijnlijk 

gaat de gripgroep het voorbereiden en maken.  

Rekken voor de steps: veel kinderen nemen hun stepjes mee naar school. Omdat anders de steppen overal en 

nergens liggen hadden we rekken voor de steps bedacht. Dit gaat de gripgroep maken.   

Basketbalpaal: we moesten hierbij eerst nog op zoek naar een paal die verstelbaar is. Dat is nu gelukt. We zijn 

nog even bezig met de prijs en daarna kunnen we hem gaan bestellen.  

Dit waren wat oudere ideeën. Dit zijn de ideeën van de laatste vergadering (woensdag 8 december):   

Bewegend leren: van bewegend leren leer je meer, en het is leuker. Wij hebben besloten dat er meer van dit 

soort lessen moeten komen. Dit gaan we bespreken met onze juf of meester.  

We gaan ook nog veel dingen met de klas bespreken:  

Schoolreisje: we zoeken nog een schoolreisje voor groep 3,4,5 en 6. we bespreken leuke ideeën voor dat 

schoolreisje met de klas.   

Basketbalpaalactie: het idee van de paal zelf was er al maar hoe komen we aan dat geld? We gaan met de klas 

een kleine actie bedenken om aan geld te komen.  

Voetbalveld brief: in het voetbalveld tegenover onze school voetballen wij vaak. Er zitten veel kuilen in dat veld. 

De skipklas gaat een brief schrijven naar de burgemeester. Wij hopen er zo iets aan te doen.  

Pannenkoekendag: door corona kon de pannenkoeken dag niet doorgaan. (groep 6 nodigt opa´s en oma´s uit 

om bij ons op school pannenkoeken te komen eten) we zijn er over na aan het denken of groep 7 en 8 dit jaar 

mee mogen doen omdat zij het niet hebben gehad.  

Dit waren de ideeën, hopelijk komen er dit jaar nog veel meer ideeën bij!  
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Groetjes Isa!   

 Agenda| januari & februari 
Dinsdag 14 december: MR-vergadering 

Vrijdag 24 december: Kerstfeestviering in de klassen | school om 12.00 uur uit 

Maandag 10 januari: 1e schooldag in 2022: hoofdluiscontrole 

Dinsdag 11 januari: 8.30 uur: bidden voor school (iedereen welkom in de personeelsruimte) 

Woensdag/donderdag 12 en 13: Seizoensopening: deze is vanwege de huidige maatregelen vooralsnog 

geannuleerd. 

Woensdag 19 januari: 19.30 uur Ouderavond ‘Kind en media’ (onder voorbehoud maatregelen; info volgt) 

Woensdag 26 januari: 19.30 uur SAR-vergadering 

Donderdag 3 februari: AC-vergadering 

Vrijdag 4 februari: 8.30 uur: bidden voor school 

Woensdag 16 februari: Studiedag (kinderen vrij) 

Donderdag 17 februari: Rapport 1 gepubliceerd in ouderportaal; 10-minutengesprekken 

Dinsdag 22 februari: 8.30 uur: bidden voor school; 10-minutengesprekken 

Donderdag 24 februari: Rapportmap mee 

Vrijdag 25 februari: Studiedag personeel (kinderen vrij = start voorjaarsvakantie t/m 4 maart) 

Vrijdag 25 februari: Nieuwsbrief 4 

 

 Niet vergeten| to check & to do 
O Aanmelden kinderen die vóór 1 oktober 2023  4 jaar worden 

O Ouderbijdrage betalen via betaalverzoek (Parro en mail) (nog 19 gezinnen) 

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

O Op dinsdag gymkleding meegeven aan uw kind (groep 3-8) 

O Luisteren/meebidden bij ‘bidden-voor-school’ 

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Belder, directeur 
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  Leden van de Raad van Toezicht in gesprek met afgevaardigden van de Kinderraad en de mediatoren 


