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 Wijzertje |  geven & ontvangen    

 ‘Wie goed doet, goed ontmoet’ 

Als je aan een kind vraagt waarom hij zo’n lelijke opmerking maakte tegen een ander, is de kans groot dat het 

antwoord is: “Ja, maar zij deed het ook.” 

Als je in een klas waar de sfeer even wat minder is, doorvraagt waarom kinderen soms met zo’n kort lontje op 

elkaar reageren, hoor je vaak: “Ze doen het allemaal.” 

Zo’n situatie moet dan doorbroken worden. Vaak wordt kinderen geleerd om dan de ander maar te negeren, je 

schouders op te halen of gewoon tot 10 te tellen. 

Er is nog een andere manier. Een Bijbelse. 

Als je woorden of daden van liefde, vrede, blijdschap 

uitdeelt/weggeeft, krijg je vaak ongedacht woorden 

of daden terug vol liefde, vrede en blijdschap. 

De Bijbel zegt dat het onze opdracht is om te delen. 

Het goede uit te delen. De ander te zegenen. Het 

effect is dan op korte of op langere termijn heel vaak 

(niet altijd!) dat je merkt dat dit jouzelf ook helpt. Je 

gaat dan ontvangen. Niet dat dat het doel moet zijn, 

maar het is vaak wel het effect. 

Aan een groep kinderen hebben we deze week gevraagd om het eens uit te proberen: doe eens aardig 

tegenover de ander, óók of juist ook tegen de persoon waarbij je dat lastig vindt. En na enkele dagen kwamen 

kinderen huppelend en vol blijdschap vertellen dat het echt werkte!  

Enkele jaren geleden was er een SIRE-campagne: DOESLIEF. Dat ging dan over het gedrag van volwassenen in 

het verkeer, in de winkel etc. Het gaat namelijk niet alleen over kinderen, maar ook over ons. Zullen we met z’n 

allen proberen om de wereld een beetje fijner te maken?  

Geef die bumperklever de ruimte in plaats van sneaky even op de rem te trappen (misschien moet zijn vrouw 

wel bijna bevallen en heeft hij haast), geef die chagrijnige kassière eens een gulle glimlach (misschien is ze net 

gezakt voor het rij-examen) en kijk eens wat er dan gebeurt. En merk je dat je boos wordt op je kind (dat 

negatieve aandacht vraagt omdat hij aandacht nodig heeft)? Zeg dan dat je verschrikkelijk veel van hem of haar 

houdt.  

Misschien hebben sommige mensen hier te weinig van meegekregen in het leven. En nu zijn ze uitgegroeid tot 

gevaarlijke despoten of zichzelfverheerlijkende dictators die de wereldvrede bedreigen. Je zou ze soms dood 

wensen. Maar voor hen bidden is misschien wel effectiever.  

God zegene de greep. 

 

 Kinderen | komen & gaan 

Groep 0-1 groeit. 22 kinderen zitten er nu in de klas. In de afgelopen weken zijn Kay, Mara, Levi en Alex er bij 

gekomen. Allemaal een mooie schooltijd gewenst waarin jullie mogen leren om uitdelers van vrede te zijn. 

Omdat deze groep te groot wordt lopende het cursusjaar gaan we ons bezinnen op de mogelijkheden om tot 

een verdeling te komen waarbij de zorg en aandacht voor ieder kind maximaal gegarandeerd blijft. Uiteraard 

binnen de mogelijkheden van personeel en budget. En die zijn helaas beperkt. 
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Er zijn 4 kinderen gekomen. Er zijn 5 kinderen vertrokken. Drie kinderen zijn terug gemigreerd naar een ander 

land of het thuisland en 2 kinderen, Sytske uit groep 2 en Tim uit groep 4, gaan verhuizen naar de hoofdstad van 

de Krimpenerwaard: Berkenwoude. Jammer dat jullie weggaan, maar gelukkig komen jullie weer op een 

Wegwijzerschool. Het ga jullie goed! 

 

 Personeel | terug & nieuw 
Eind december loopt het bevallingsverlof af van de juffen Ilse en Annelie. Juf Annelie hoopt nog voor de 

kerstvakantie te starten in groep 5-6 (maandag t/m woensdag). Meester Cariël is dan weer beschikbaar als 

leraarondersteuner en juf Suzanne gaat dan op woensdagen naar groep 3 waarna juf Elsemieke dan ook weer 

beschikbaar is als onderwijsassistent. We hebben nog meer goed nieuws! Direct aansluitend aan de 

kerstvakantie verwelkomen we ook een nieuwe juf in groep 8! Juf Cathelijn -zij is onlangs verhuisd naar 

Lekkerkerk en zocht een leuke school in de buurt- heeft deze week een benoeming ontvangen voor 3 dagen per 

week. 2 dagen in groep 8 en 1 dag nog nader te bepalen. Dit betekent ook dat de MT-leden Jacqueline en 

Martin zich dan weer volledig kunnen gaan richten op hun eerstverantwoordelijke taken. En mogelijk wordt dan 

ook de Grip-groep weer opgestart. Zoals het er nu uitziet, zullen dan alle vacatures ingevuld zijn. We zijn 

dankbaar gestemd en zien uit naar wat meer rust en schouders om alle onderwijslusten en -lasten te delen en 

te dragen.  

 

 Spaardoel| geven & doorgeven 

 
We hebben dit jaar voor een dubbeldoel 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.   

  

THEE is het product van de maand oktober.    

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.   



 

 3 

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, kan dat ook door naar de website te gaan: daar staat 

onder het kopje ‘spaarproject’ een link én een QR-code. 

 

 Dankdag | denken & doen  
Woensdag na de herfstvakantie is het Nationale Dankdag. In de klassen zal hier aandacht aan worden besteed. 

Graag willen we onze dankbaarheid ook concreet maken door samen met  de Ontmoetingskerk mee te doen 

met de actie Schoenendoos. Alle 

kinderen krijgen vandaag een folder 

mee met alle informatie. U kunt 

samen met uw kind(eren) een doos 

vullen en deze in de week van 

Dankdag én in de week erna (t/m 

vrijdag 11 november) inleveren op 

school. Dat kan in de klas of op de 

tafels in de hal bij de Bijbliotheek (zie 

hierover info op een andere plek in  

de nieuwsbrief). 

 

 Lied van de maand | Hij & wij 
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. In de 

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

november ‘Goede herder, als wij slapen (Liedboek 268) en in december: Komt allen tezamen (Weerklank 129, 

Liedboek 477) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stichtingora.nl/
http://www.voedselbanken.nl/
https://pcb-dewegwijzer.nl/spaarproject/
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 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 deze 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. 

Deze keer een korte toelichting bij verbeterpunt 6:  

Samen met de sportorganisatie die ook onze 

gymlessen verzorgt zijn wij bezig beleid te 

ontwikkelen en vaardigheden eigen te maken om 

‘leren en bewegen’ meer te integreren in ons 

onderwijs. Zie ook de website van de PCPO. 

Vroeger was het zaak dat je op school vooral 

leerde stil te zitten (en soms is dat gewoon nog 

steeds goed!), maar inmiddels weten we dat kinderen 

tijdens of na bewegen beter/sneller leren. We werken vanaf dit 

jaar 4 aspecten uit: 

1. We proberen bewegen toe te passen tijdens lessen. Dus kinderen zeggen dan bijvoorbeeld de 

tafels op terwijl ze stuiteren met een balletje. 

2. We maken buiten de klas of op het plein oefeningen met taal, spelling en rekenen. Soms bijvoorbeeld 

door sommen of woorden op het plein te schrijven en elkaars sommen op te lossen. 

3. We gaan zorgen dat tijdens de pauzes nieuwe spel- en speelideeën worden aangereikt aan kinderen.  

4. We gaan toewerken naar meer uren bewegingsonderwijs (gym) voor alle kinderen of een systeem 

waarbij voldoende beweging gewaarborgd is en we als school voldoen aan de nieuwe wettelijke eis om 

2 uur gym per week te verzorgen. 

Vraag uw kind maar eens naar de eerste ervaringen. Maar waarschijnlijk hebben ze er thuis al enthousiast over 

verteld. Zeer waarschijnlijk gaan we ergens in het voorjaar een ouderavond beleggen om u mee te nemen in dit 

thema. 

 

https://www.pcpokrimpenerwaard.nl/bewegend-leren/
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 Dierendag| dierendokter & roofvogelshow 

De activiteitencommissie probeert jaarlijks iets te organiseren 

rond Dierendag. Ook dit jaar is dat weer gelukt. De kinderen van 

de groepen 1-3 konden op dierendag met hun knuffel naar de 

dierendokter. Gelukkig houdt deze 1 x per jaar precies op 

Dierendag op school spreekuur. En dat was maar goed ook, want 

er waren best veel zieke dieren. Beertje met een zere knie heeft 

een pleister gekregen en zelfs Draakje kan nu weer vuur 

spuwen…  

Een andere geplande activiteit kon geen doorgang vinden op 4 oktober en houden we nog te goed: Op vrijdag 4 

november zal er voor de groepen 4-8 van 11.00-12.00 uur een roofvogelshow worden verzorgd! Bij mooi weer 

buiten op het voetbalveld en bij minder geschikt weer in de gymzaal. Natuurlijk bent u van harte welkom om 

ook te komen kijken. 

 

 Schooladviesraad| vertrek & vacature 

Ons zeer gewaarde SAR-lid Christian Kerkstra heeft gemeend te moeten gaan verhuizen naar een plek buiten 

Krimpen aan de Lek. Dat vinden we erg jammer, maar van harte gegund uiteraard. Christian, dank voor jouw 

ondersteunende rol in deze leuke club die actief positief meedenkt hoe wij onze christelijke waarden in kunnen 

zetten om school voor kinderen en ouders betekenisvol te laten zijn. 

Met het vertrek van Christian is er plek voor de volgende enthousiaste (enthousiast betekent ‘vol van de Geest’) 

ouder. Stuur even een berichtje naar school of schiet een SAR-lid aan om u aan te melden. Wie het eerst komt 

zal niet de laatste zijn. 

 

 Bijbliotheek| lenen & lezen 

Veel ouders zijn niet meer of nog niet bekend met de verhalen uit de Bijbel. Toch vinden zij het leuk om hun 

kinderen deze verhalen voor te kunnen lezen. We bevelen dat uiteraard van harte aan omdat wij weten dat 

deze verhalen uitzonderlijk betekenisvol kunnen zijn. Gelukkig zijn veel Bijbelverhalen in kindertaal verwerkt in 

allerlei ‘kinder’-bijbels. Nu kan het soms lastig zijn om een keus te maken of is het gewoon te kostbaar om en 

exemplaar te kopen. De SAR heeft daar een 

superhandig initiatief voor bedacht: Op school in de 

grote hal naast de deur richting de onderbouwlokalen 

is een Bijbliotheek ingericht. Zie de foto hiernaast. 

Op één van de planken ligt een schriftje. Hierin schrijf 

je naam en datum + de titel van de bijbel. Deze kan 

dan 2 maanden geleend worden. Mocht het erg storm 

lopen, dan schaffen we meerdere exemplaren aan van 

elke soort en/of meerdere kinderbijbels. 

 

 Steunouders| rust & steun 

Soms komt het voor dat het opvoeden en verzorgen 

van kinderen zwaar valt. Er zijn ouders die door omstandigheden (nog) weinig steun hebben in hun omgeving. 

Zij kunnen er enorme behoefte aan hebben om even een momentje rust te hebben, een horend oor te hebben 

of gewoon wat meer contact. Voor deze ouders kan het project ‘steunouders’ uitkomst bieden. Vraag op school 

aan ondergetekende of de intern begeleider, juf Jacqueline naar de mogelijkheden of bekijk deze folder.   

 

https://jslag1.sharepoint.com/:b:/t/Wegwijzer/Eab32oseCphIrV05Wbm-GWoB0E_eR_WGZm4rxtspYTIW-Q?e=KsSAq0
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 Natuurles| lokaal & gezond 

 Met school doen wij mee met een pilot om de kinderen meer te leren 

(proeven, ruiken, ontdekken) over lokaal voedsel, eten dat groeit in de 

Krimpenerwaard. In alle groepen zullen dit jaar gastlessen worden verzorgd. De 

beide kleutergroepen hebben inmiddels de eerste smaak- en kooklesactiviteit 

gedaan: een les over appels, appelmoes en appelsap maken. Ruiken, proeven, 

voelen enzovoort. 

Binnenkort volgen lessen over honing. En later in het jaar zijn de thema’s: 

zuivel, graan, groente, vlees en vis. 

 

 Passend Onderwijs| ouder- & jeugdsteunpunt 
Voor alle vragen over Passend Onderwijs kun je natuurlijk terecht op 

school. Daarnaast vind je vanaf dit schooljaar ook alle informatie over 

Passend Onderwijs bij het ouder- en jeugdsteunpunt Midden Holland 

en Rijnstreek. Hier vind je bijvoorbeeld informatie over wat een 

samenwerkingsverband is, wat zorgplicht is en wat u kunt doen als u denkt 

dat uw kind extra hulp nodig heeft. Ook staat hier informatie over hoe wordt samengewerkt met de 

gemeenten, bijvoorbeeld voor het organiseren van ondersteuning of leerlingenvervoer. 

Als je er niet uitkomt of je wilt graag iets overleggen, dan kun je contact opnemen met het 

samenwerkingsverband. Hoe dat gaat staat allemaal op www.steunpunt-middenholland-rijnstreek.nl 

Om Passend Onderwijs steeds beter te maken, horen we daarnaast graag wat jouw ervaringen zijn. Dit mag als 

ouders, maar we horen ook graag hoe leerlingen Passend Onderwijs ervaren. Door je ervaring te delen, komen 

we te weten waar scholen, schoolbesturen en het samenwerkingsverband meer aandacht aan kunnen 

besteden. Laat je ervaring achter op https://swv-po-mh.vertellis.nu/ouderjeugdsteunpunt 

 

 Agenda| november & december 
24 t/m 31 oktober: Herfstvakantie (maandag 31 is studiedag PCPO – school gesloten) 
Vrijdag 4 november: Herfstfeest kleuters + 11.00 uur roofvogelshow 
Dinsdag 8 november: Schooladviesraad 
Vrijdag 11 november: Laatste inlevermogelijkheid Schoenendoos 
Maandag 14 november: 19.00 uur (!) Bidden voor school – speciaal avondmoment voor alle ouders die overdag niet kunnen. 
Donderdag 24 november: AC-vergadering 
Dinsdag 29 november: GMR-vergadering 
Maandag 5 december: Sinterklaas (school om 12.00 uur uit) 
Vrijdag 9 december: 8.30 uur bidden voor school (iedereen welkom) 
Dinsdag 13 december: MR-vergadering 
Vrijdag 16 december: Nieuwsbrief 3 
Donderdag 22 december: 19.00-20.00 uur Kerstfeestviering in de Ontmoetingskerk met alle kinderen/ouders 
Vrijdag 23 december: vanaf 12.00 uur kerstvakantie 

 

 Niet vergeten| to check & to do 
O 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. 
O Kinderen aanmelden die dit of volgend jaar 4 jaar worden 
O Ouderbijdrage 2022-2023 overmaken (of contact opnemen als het dit jaar niet (helemaal) lukt) 
O Schoenendoos vullen en inleveren vóór vrijdag 11 november 
O Aanmelden als kandidaat voor schooladviesraad 

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Belder, directeur 

http://www.steunpunt-middenholland-rijnstreek.nl/
https://swv-po-mh.vertellis.nu/ouderjeugdsteunpunt

