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 Wijzertje |  op drift & geestdrift    

 ‘En ze noemden hem Obed’ (Ruth 4)  

Het verhaal speelt zich ruim 3000 geleden af. Het Bijbelse boekje ‘Ruth’ lijkt op een mooie roman met een 

happy end. (tip: klik op de link om het boekje te lezen) 

De werkelijke achtergrond van dit verhaal: een voedselcrisis, een vluchtelingencrisis en persoonlijk drama: de 

dood van meerdere geliefden. Een verhaal van ontheemd-raken, vervreemd raken, ingewikkelde vermenging 

van culturen en religies, vragen naar waarheid en leugen, naar oprechtheid, naar liefde en trouw, naar belangen 

en meningen.  

 

Het verhaal van vandaag. Als je Instagram en Facebook moet geloven lijkt een ieders leven op een mooie roman 

vol happy days.  

De werkelijke achtergrond: een klimaatcrisis, een stikstofcrisis, vluchtelingencrisis, gezondheidscrisis, 

veiligheidscrisis, huizenmarktcrisis, arbeidsmarktcrisis. Een verhaal van polarisatie, verharding en ongebreideld 

egoïsme en niet meer weten wat waar of fake is. En vooral, een onzeker bestaan en een nog ongewissere 

toekomst. 

 

De natuurlijke neiging die in de hele wereld ontstaat is die van het wijzen. Want –luister maar naar de 

gesprekken  op een verjaardag- wíj weten wél hoe het allemaal moet. En dan gaan we dus haarfijn vertellen hoe 

de ander het op moet lossen. En wijzen naar bijvoorbeeld een overheid. Zij zijn de dader. Zij moeten het 

oplossen. En als dat niet gebeurt zoals wij dat willen gaan we de straat op. Of we schreeuwen om nieuwe 

verkiezingen waarna het hele proces opnieuw begint. Een wonderlijk fenomeen: de burger kiest een 

vertegenwoordiger die zijn belangen behartigt en vervolgens raken we het vertrouwen kwijt in diezelfde 

volksvertegenwoordigers en dus ook in de overheid waarna het geloof in politiek en democratie wegkwijnt 

hetgeen tot gevolg heeft dat een gevaarlijke situatie ontstaat: de democratie raakt haar kracht kwijt. Het enige 

dat dan nog rest is de roep om een sterke leider. Desnoods een despoot, een narcist, een gevaarlijke gek. De 

eersten zijn in de afgelopen jaren al opgestaan met alle gevolgen van dien. 

 

Toen Boaz en Ruth hun eerste kindje kregen na alle crises, ontstaat er hoop op een nieuwe werkelijkheid. Je zou 

verwachten dat dit kind dan een krachtige naam zou krijgen. Nieuw elan, nieuw leiderschap, sterke man, 

wereldleider. De naam van het jongetje geeft echter een typisch Bijbelse weg: Boaz betekent ‘Dienaar’.  

Als we nu eens zouden stoppen met het naar een ander wijzen of het van een ander te verwachten en onze 

eigen verantwoordelijkheid zouden nemen voorzover in ons vermogen ligt. Als we nu eens dienaar zouden 

worden van de Ander naar de ander, de medemens. Dat zou echt helpen. Als we ons zouden laten leiden door 

het Bijbelse begrip ‘liefde’, gericht op het welzijn van de ander. 

 

Als school maken we ook een crisis mee. De werkdruk is enorm. Het personeelstekort is keihard voelbaar. 

Allerlei normen en waarden vervagen. Er heerst soms verwarring. Wat mag ik nog zeggen, doen, vinden, 

geloven? 

 

We spreken uit dat we ons onderwijsprogramma zo veel als in ons vermogen ligt constructief opstellen: We 

investeren in nieuwe collega’s door hen vertrouwen te geven en elkaar te motiveren in de overtuiging dat we er 

voor de kinderen mogen zijn. Als dienaar. We bieden ruimte aan vluchtelingen. Als dienaar. We gaan werk 
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maken van burgerschap: léren de kinderen dat we leven in een 

maatschappij waarin verschillende meningen, manieren van 

geloven, gevoelens mogen bestaan. Zonder oordeel. We 

investeren in eigenaarschap: stimuleren de kinderen om hun 

eigen verantwoordelijkheid te nemen. We proberen het idee 

van de Vreedzame school (wees zorgzaam voor elkaar, denk 

oplossingsgericht, wees respectvol naar iedere medemens) 

handen en voeten te geven. Als dienaar.  

Toen Jezus als Zoon van God op aarde kwam, kwam Hij –naar 

eigen zeggen- niet om gediend te worden, maar om te dienen. 

Dé Dienaar. Graag willen we Hem volgen in Zijn liefdevolle 

dienstbaarheid. We bidden daarom dagelijks om gevuld te 

worden door de Geest van God, de Geest van liefde, 

blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing. God geve ons dat dit jaar. 

En Hij geve het u als ouder van uw kind en betrokken burger 

bij onze school.  

 

 Kinderen | komen & gaan 

Groep 0-1 is begonnen met 18 leerlingen. Mart en Oscar waren in de zomervakantie jarig en hebben dus hun 

plaatsje in de kring gekregen. Vanuit een andere plaats naar ons verhuist zijn de zussen Annelyn (groep 3) en 

Evienne (groep 6) en Siannah (groep 5) en Joep (groep 2). Tijdelijk op school zijn Antoni (groep 7), Lukas en 

Matthijs (allebei groep 3). Zij zijn eerder hier op school geweest, maken nu een tussenlanding en hopen dan 

weer af te reizen naar een ver land. En onvrijwillig vanuit Oekraïne zijn gekomen: Klim, Adriana, Anhelina, Artur, 

Olena, Maksim, Sergiy, Anhelina en Kristina in een apart gevormde Oekraïneklas en Ivanna en Povlo in groep 2 

en Eva, Mariia en nog een Mariia in groep 3. Allemaal van harte welkom in ons schoolhuis! We hopen en bidden 

dat de school een plek van rust en vrede mag zijn waar ze gestimuleerd worden in een mooie ontwikkeling tot 

een evenwichtig medemens, een dienaar (zie de startcolumn), een liefdevol medemens. 

 

 Personeel | zegen & zorg 
De juffen Ilse en Annelie zijn niet meer zwanger. Allebei hebben ze inmiddels een prachtige gezonde zoon 

mogen ontvangen! Op 22 juli werd Jacob geboren. Juf Annelie en haar man Jaap schrijven op het 

geboortekaartje: ‘Als wij je zo zien liggen, zo teer en klein. Doet dit ons beseffen, dit kan alleen Gods wonder 

zijn. Dit is Gods wonder Jaap: 

 

En op 24 augustus werd Rafaël Ard geboren. Juf Ilse en haar man 

Yannick schrijven op het kaartje: ‘Een nieuw leven door God ons 

gegeven. Het wonder is groot en jij zo klein. Een kostbaar 

geschenk, waar wij dankbaar voor zijn. 

Dit is het 2e wonder Rafaël: 

 

We zijn dit jaar verder allemaal weer in redelijke gezondheid begonnen. Verschillende 

collega’s zijn niet zonder zorgen om hun gezondheid of die van gezins-/familieleden. Voor sommigen is het 

aanpoten om er dagelijks voor de volle 100% te zijn voor de kinderen. En vervangers zijn er niet of nauwelijks 

meer te vinden. We staan hier echt voor een enorme uitdaging. En ja, het kan gebeuren dat bij ziekte een klas 

echt geen vervanger meer heeft. We zullen zo nodig en zo mogelijk zorgen dat u tijdig op de hoogte bent en na 
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kunt denken over oppas/opvang. Vertrouw er op dat we er echt alles aan doen om uitval van lessen te 

voorkomen, maar de grenzen van wat haalbaar en verantwoord is, zijn echt bereikt.   

 

 Spaardoel| geven & ontvangen 

De afgelopen twee cursusjaren spaarden we voor het project: Coming Home, een stichting met diverse 

projecten in Roemenië waaronder een educatief project. Wij hebben vorig jaar het astronomische bedrag van 

€ 8.500,-- over kunnen maken namens u en de kinderen. Nogmaals heel, heel erg bedankt! 

Na dit grote succes willen we ook de komende twee jaar weer een goed doel steunen. Zo leren de kinderen om 

te delen met mensen die hulp nodig hebben.  

 
We hebben voor twee doelen gekozen, die heel veel met elkaar te maken hebben. Het logo hierboven maakt 

het duidelijk.   

Allereerst mogen de kinderen geld sparen voor groentezaden die verstuurd worden naar arme gezinnen in 

verschillende landen. Dit gaat via Stichting ORA. Deze christelijke organisatie helpt arme gezinnen onder andere 

met groentezadenpakketten. De gezinnen kunnen allereerst zelf van de opbrengst eten en daarnaast familie 

en/of buren voorzien van vers voedsel.  

  

Het tweede doel is dichter bij huis n.l. de voedselbank. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven onder 

de armoedegrens. De voedselbank deelt elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. En 

wij willen meehelpen.    

  

Iedere maand hebben we een product van de maand. De kinderen mogen het product meenemen naar school. 

Op de laatste schooldag van de maand worden de producten ingezameld en naar 

de voedselbank in de Krimpenerwaard gebracht.   

  

PANNENKOEKENMIX is het product van de maand september.    

Het sparen ziet er dus als volgt uit:   

1. Op maandag kunnen de kinderen geld meenemen voor de groentezaden.   

2. Eén keer in de maand mogen de kinderen het product van de maand 

meenemen voor de voedselbank.   

Ook dit jaar zullen er weer acties zijn om de kinderen bij het spaarproject te 

betrekken.   

Meer informatie over ORA vindt u op www.stichtingora.nl   

Meer informatie over de voedselbank vindt u op www.voedselbanken.nl   

 

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de coördinatoren: Nicolien 

Kortenoeven (vanuit de SAR) en Adriana van Doorne (vanuit het schoolteam).  

 

En o ja, als u het fijn en handig vindt om online te doneren (dat lukt natuurlijk niet met de pannenkoekenmix ;-

)), kan dat ook door naar de website te gaan: daar staat onder het kopje ‘spaarproject’ een link én een QR-code. 

 

http://www.stichtingora.nl/
http://www.voedselbanken.nl/
https://pcb-dewegwijzer.nl/spaarproject/
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 Schoolgids 2022-2023| online & papier 

We streven er altijd naar om de nieuwe schoolgids mee te geven op de 1e cursusdag. Door een fout van de 

drukker moest echter alles over. Vandaar dat de bestelde exemplaren pas deze week meegegeven zijn. Mocht u 

vergeten zijn om een papieren exemplaar te bestellen, vraag dan gerust alsnog op school (of stuur even een 

bericht) naar een exemplaar. Online is de gids te vinden op onze website. 

 

 Lied van de maand | herder & burcht 
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 september: Jezus is de goede Herder (lied 612 uit de bundel Weerklank). In de maand 

oktober zingen we ‘Een vaste burcht is onze God’(lied 233 Weerklank en 898 uit het Liedboek).  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoofdluis | onder controle & controle 

Al vele jaren lang zetten ouders zich in om na iedere vakantie bij alle kinderen te checken of er sprake is van 

hoofdluis. De laatste jaren komt hoofdluis steeds minder voor én wordt het steeds lastiger om ouders te vinden 

met tijd om deze kriebelklus te klaren. Met ingang van dit jaar wordt daarom nog maar twee keer per jaar 

gecontroleerd: aan het begin van de cursus en na de kerstvakantie. De eerste controle dit jaar is al uitgevoerd 

en de hele school was gelukkig luisvrij (hoewel er een week later tóch nog een melding kwam). Als u meehelpt 

door –zéker bij vermoedens (jeuken) of bij hoger risico (lang schoon haar bijvoorbeeld) regelmatig thuis te 

controleren, houden we deze plaag onder controle.   

 

 De Kinderraad | verkiezingen & nieuwe leden 

Aan het eind van het vorige cursusjaar hebben de kinderen in de bovenbouw campagne gevoerd. De 

verkiezingen leverden een aantal nieuwe leden op. De Kinderraad bestaat nu uit de leden: Albert en Thom 

(groep 6), Milou en Fleur (groep 7) en Finn en Tjep (groep 8). In volgende nieuwsbrieven zullen ze zich 

voorstellen en verslag doen van de vergaderingen. 

 

 

https://pcb-dewegwijzer.nl/wp-content/uploads/2022/07/Schoolgids20222023.pdf
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 Vreedzame School| nieuw & opnieuw  

Op onze school werken we met mediatoren. Dit zijn –middels 

een korte opleiding getrainde-  kinderen die helpen om 

conflicten tussen leerlingen op te lossen. Kinderen die 

gemotiveerd zijn om mediator te worden, kunnen hiervoor 

solliciteren. Na een gesprek met de leerkrachten, volgt dan 

een aanstelling. De volgende kinderen hebben eind vorig jaar 

hun mediatordiploma gehaald: Noa, Daan, Fleur, Robin en 

Jesse. Samen met Fenne, Liv, Jurre, Sven, Benjamin en Zenna zorgen zij er dit jaar voor dat de vrede voor de 

kinderen bewaard blijft of hersteld wordt. Het is zo mooi om te zien dat er kinderen bij zijn die zelf in het 

verleden de hulp van andere kinderen hard nodig hadden! 

 

 Schoolplan| verbeteren & versterken  

Wij werken voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van onze onderwijs. Dit doen we planmatig. Op de 

eerste studiedag hebben we besproken aan welke schoolontwikkelingen we dit jaar willen werken. Daar is een 

ambitieus 10-punten-plan uit voortgekomen. In de nieuwsbrieven zullen we u steeds een beetje bijpraten. De 

verbeterpunten gaan over: 

1. Het monitoren van de resultaten van het nieuwe rekenonderwijs en specifiek het verbeteren van 

rekenresultaten in de middenbouw 

2. Het consequent inzetten van leerlingmediatoren en het doelmatig geven van lessen uit de Vreedzame 

School 

3. Het meer integreren van de lessen bij de Grip-, de Skip en de Jipgroep met de lessen in de reguliere 

groep. (Helaas is ten gevolge van personeelstekort de Gripgroep tijdelijk stopgezet). 

4. Het verder vormgeven van Eigenaarschap bij leerlingen. Zo streven wij ernaar om de kinderen dit jaar 

bij wijze van experiment uit te nodigen bij de 10-minutengesprekken. 

5. Invoering van een nieuw kindvriendelijk toetssysteem (IEP) waarbij de aandacht niet alleen gaat naar het 

presteren, maar ook naar het welbevinden. 

6. Vorm geven aan aspecten van Bewegend Leren in en buiten de klas, tijdens en tussen de lessen. 

7. Het bevorderen van een cultuur van rust en orde, van ‘samen’ en ‘respectvol’. 

8. Het toewerken naar een gecertificeerde opleidingsschool waar studenten een leer-/werkplek krijgen om 

zodoende intern opgeleid te worden voor het vak van onderwijsgevende. 

9. Het meer vormgeven van het vak Burgerschap zodat kinderen zich bewust worden van het belang van 

een goed functionerende democratische rechtsstaat. 

10. Het verder, meer en rijker invulling geven aan creatieve en culturele vorming. 

 

 Overdracht| school & thuis  

Alle personeelsleden houden overdrachtgesprekken van alle leerlingen tussen de verschillende cursusjaren. 

Daarnaast wordt een overdrachtsformulier bijgehouden waarin belangrijke specifieke afspraken of 

aandachtspunten staan. U kunt dit formulier meelezen in het ouderportaal. Mocht u zich zorgen maken of iets 

belangrijks wel doorgegeven is aan de volgende leerkracht, dan kunt u dat zelf checken en zo nodig aanvullen. 

Zo blijven we samen verantwoordelijk voor een stukje continuïteit. 
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 5 december|  pieten & sint?   

Op maandag 5 december is het weer Sintfeest op school. 

Dat belooft weer een hoop gein en jool. 

Echter, dit jaar hebben we een probleem. 

De vorige Sint is vertrokken en nu hebben we er geen één. 

Daarom hierbij een oproep aan iedereen: 

Wie speelt dit jaar voor de vriendelijke grijsaard, 

Wie past dit jaar de mijter en de baard? 

Meldt u dan aan bij de Hoofdpiet op zijn kantoor 

In dat geval gaat het Sinterklaasfeest dan misschien toch nog door… 

 

 PCPO|  corona & regels  
Onder deze link treft u een schrijven aan van de directeur-bestuurder van onze Stichting inzake geldende 

coronamaatregelen.  

 

 Agenda| september & oktober 
Week van 5 september: Ouders ontvangen schriftelijke info vanuit de groepen 
Woensdag 7 september: 14.00 uur schoolschoonmaak met alle ouders 
Woensdag 14 september: 8.30 uur in personeelsruimte: bidden voor school (iedereen welkom om mee te doen 

of mee te luisteren!) 
Dinsdag 20 september: MR-vergadering 
Donderdag 22 september: AC-vergadering 
Vrijdag 23 september: Presentatie Goed Doel in de groepen 
Woensdag 28 september: Congresdag Bewegend Leren (alle personeel, school gesloten) 
Donderdag 29 september:  GMR-vergadering 
Woensdag 5 oktober: Start Kinderboekenweek 
Zondag 9 oktober: Themadienst in de kerken en aansluitend koffie drinken op school 
Woensdag 12 oktober: Seizoensopening met alle kinderen (onderbouw) in de hal – alle ouders welkom 
Woensdag 19 oktober: Idem (bovenbouw) 
Vrijdag 21 oktober: Nieuwsbrief 2 
Maandag 24 t/m 28: Herfstvakantie 
Maandag 31: Studiedag personeel (kinderen nog vrij)    
 

 Niet vergeten| to check & to do 

 Op maandag geld meegeven voor de aankoop van groentezadenpakketten voor arme gezinnen verweg 

en in de laatste week van de maand ‘product van de maand’ meegeven voor de Voedselbank dichtbij. 

 Aanmelden als kandidaat Sint 

 Kinderen aanmelden die dit of volgend jaar 4 jaar worden 

 Ouderbijdrage 2022-2023 betalen (40% van de ouders deed dat deze week al, waarvoor grote dank!) 

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Belder, directeur 

 

https://jslag1.sharepoint.com/:b:/t/Wegwijzer/Ea1xBkp5JchOmISln22m2aEBmYHadNyEPl6jWBZcOc2Lkw?e=S2xN6p

