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 Wijzertje |  kerst & pasen    

We vieren deze maand weer kerst. Net als de rest van de wereld. De geboorte van Jezus zit verankerd in de 

jaartelling wereldwijd: Op iedere datumnotatie staat Zijn verjaardag: 2022. Zo iemand moet dan toch wel een 

geweldig strijder geweest zijn. Een geslaagd figuur. Een wereldverbeteraar van formaat. Een verlosser. 

Ergens las ik een overdenking van Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors, een stichting die zich inzet voor 

vervolgde volgelingen van Jezus wereldwijd. Wijlen Anne van der Bijl deed dat al in de tijd van de SovjetUnie 

met gevaar voor eigen leven. Hij schreef de volgende gedachte in 1984: 

 

Jezus Christus: 

Ongewenst als baby 

Vluchteling als kind 

Onbegrepen als jongen 

Verworpen in zijn eigen stad  

Uitgelachen door de menigte 

Bedreigd door de religieuze leiders 

Verraden door vrienden 

Veroordeeld door de overheid 

Verlaten door God 

Gestorven aan een kruis.  

 

Hij is opgestaan uit de dood om 

Iedere baby gewenst te maken 

Elke vluchteling onderdak en 

iedere jongere een levensdoel te bieden 

Om van iedere stad een plaats te maken om aanbeden te worden 

opdat elke menigte wordt gezegend en 

om alle geestelijke leiders te maken tot brengers van gerechtigheid en 

om zijn vrienden bereid te maken voor hem te sterven in hun confrontatie met de overheden van deze wereld 

totdat zij allen worden tot ‘Het Koninkrijk van onze Heer en zijn Gezalfde.’  

 

Daarom zijn we zo blij met zijn komst en vieren we dit ieder jaar totdat Hij terugkomt om Zijn Koninkrijk van 

vrede en recht te vestigen. Want ooit zal ‘vrede op aarde’ werkelijkheid worden. 

 

 Kinderen | komen & gaan 

Vier kinderen uit de Oekraïneklas gaan weer weg: Klym en Adriana gaan verhuizen naar een andere plaats in 

Nederland en Maksim en Sergiy gaan verder op de taalschool in Bergambacht. Ook Ivanna uit groep 2 gaat naar 

de taalschool in Bergambacht. In de afgelopen periode kwamen er ook nieuwe leerlingen vanuit Oekraïne bij: 

van harte welkom Sofiia, Bogdana, Artjom, Egor en Zorjana op onze school! Egor kreeg een plek in groep 2 en 

Zorjana in groep 3. We hopen dat jullie snel kunnen wennen aan alles wat nieuw en anders is dan jullie gewend 

zijn. Leuk trouwens dat sommige van jullie ouders nu ook bij ons op school zitten… Sinds enkele weken wordt er 

op twee avonden in de week taalonderwijs verzorgd voor Oekraïense volwassenen. Het is mooi om te zien hoe 
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gedreven deze mensen zijn om zo’n moeilijke taal als het Nederlands te leren! 

Hoewel hij nog maar een paar keer op school geweest was, is ook Jaxon uit groep 1 inmiddels verhuisd naar een 

andere plaats. Verder is ook Alex op school komen wennen. Voor hem zijn de ouders op zoek naar een school 

die een passender aanbod kan verzorgen. We wensen Jaxon een mooie schooltijd toe en hopen dat er voor Alex 

snel ergens een plek wordt gevonden. Er gingen niet alleen kinderen weg uit groep 0-1, er kwamen ook 

kinderen bij: Matthew, Lotus, Levi, Nadine en Olivia: ook jullie van harte welkom op school! Er zijn nu 24 

kinderen in de groep en dat is nog goed te doen, maar in de loop van de komende maanden gaan we wel enkele 

kinderen overplaatsen naar groep 2. De leerkrachten gaan kijken op welk moment welke kinderen hiervoor in 

aanmerking komen en met betreffende ouders zal dan contact worden opgenomen. 

We hebben even overwogen of een extra kleutergroep haalbaar zou zijn, maar dat zou relatief (te)veel kosten 

voor het begrotingsjaar 2023. Gelukkig is er ook heel goed nieuws: We hebben als team besloten om maximaal 

te sparen zodat we in het nieuwe cursusjaar ’23-’24 kunnen gaan werken met 8 enkelvoudige groepen van rond 

de 20 kinderen! We hebben als school akkoord gekregen op deze constructie, hoewel het financieel eigenlijk 

nog niet helemaal kan. Op deze wijze willen we vooruitlopend op eventuele extra middelen vanuit het Rijk 

vroegtijdig inzetten op groepenverkleining zodat dit én leidt tot vermindering van werkdruk én de 

onderwijskwaliteit ten goede gaat komen. Dit betekent ook dat wij weer een vacature zullen krijgen, maar we 

zijn er op tijd bij. Nu maar hopen en bidden dat het gaat lukken om het nieuwe formatieplan ook daadwerkelijk 

rond te krijgen. 

 

 Personeel | terug & nieuw 
In de vorige nieuwsbrief hebben we het al aangekondigd: Juf Ilse (direct na de kerstvakantie) en juf Annelie 

(volgende week) komen weer terug na hun verlof. Juf Suzanne zal dan weer in groep 3 zijn. Volgende week op 

woensdag en na de kerstvakantie op de donderdag. Meester Cariël zal vanaf januari 3 dagen per week 

beschikbaar zijn voor ondersteuning in de groepen en voor ICT-taken. juf Cathelijn hoopt na de kerstvakantie te 

beginnen in groep 8. Juf Ilse en juf Cathelijn hebben een dag ‘over’. We zijn op dit moment in overleg hoe we 

deze uren in kunnen zetten. Uiteraard krijgen combinatiegroepen en grotere groepen hierbij voorrang. 

Na de kerstvakantie zal juf Jacqueline een halve dag minder gaan werken. Juf Marleen neemt deze uren erbij en 

zal dan dus ook IB-taken gaan doen. Hoe deze taken onderling verdeeld gaan worden, zal werkende weg 

duidelijk worden. 

Onderwijsassistent juf Adriana zal binnenkort een operatie ondergaan aan haar schouder. Dit maakt dat zij na 

de kerstvakantie enkele weken anders, niet of minder inzetbaar zal zijn. 

Mooi nieuws kregen we van meester Justin. Hij is deze week vader geworden van dochter Tessa Joy. Vader, 

moeder én dochter maken het goed. We feliciteren hen van harte met dit vreugdevolle Godsgeschenk. Meester 

Justin zal tot 16 januari met verlof zijn. 

 

 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 
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opbrengst eten en daarnaast familie en/of buren voorzien van vers voedsel.  

Het tweede doel is dichter bij huis: 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.   

  

Het product van de maand zal steeds per Parro bekend gemaakt worden. De leerlingen hangen dit ook op 

verschillende plaatsen in de school op. 

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 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. 

 

Tijdens de kerk-, school- en gezinsdiensten zijn er in beide kerken ook collectes gehouden. Deze hebben samen 

€ 449,39 opgebracht. Tijdens het opruimen van een magazijnkast werden nog lege statiegeldflessen 

aangetroffen. Deze leverden ook nog € 11,90 op.  

De kerstkaartenactie was ook een enorm succes: een 

totaalbedrag van maar liefst € 1.000,-- (door school naar 

boven afgerond). 

En ook is het geld geteld van de 

maandagmorgencollectes in de klassen: € 76,75 

In totaal hebben we nu dus al € 1.538,04 opgehaald. En 

daarnaast natuurlijk nog alle producten voor de 

Voedselbank.  

 

In de week van Dankdag konden er schoenendozen 

worden ingeleverd voor de Schoenendoosactie. Maar 

liefst 29 prachtig versierde en goed gevulde dozen zijn er ingeleverd! 

 

Alle gulle gevers: heel hartelijk dank! Mooi dat we op deze wijze van betekenis kunnen zijn voor medemensen 

die minder bedeeld zijn. 

 

 Schoolinfo | brief & parro  

Wij merken dat deze nieuwsbrieven steeds minder gelezen worden. Vaak krijgen we vragen waarvan de 

antwoorden in de nieuwsbrieven hebben gestaan. Kenmerkend voor onze tijd is ook de (te) veelheid aan 

informatie en de vluchtigheid waarmee we alles tot ons kunnen nemen. De laatste tijd berichten we dan ook 

steeds vaker via de Parro-app. Langzamerhand zal deze nieuwsbriefvorm dan gaan verdwijnen of minder 

http://www.stichtingora.nl/
http://www.voedselbanken.nl/
https://pcb-dewegwijzer.nl/spaarproject/
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frequent verschijnen en plaats maken voor korte actuelere berichten en memo’s via de Parro. Voor dit jaar 

hanteren we nog wel de afgesproken verschijningsdata. 

 

 Schoolontwikkelingen | eigenaarschap & kindgesprekken  

Op onze school is ‘het bevorderen van eigenaarschap’ één van de ontwikkelpunten waar we steeds mee bezig 

zijn. We willen kinderen graag betrekken bij hun eigen ontwikkeling zodat ze zich meer bewust worden van het 

belang om tot ontwikkeling te komen en gemotiveerd raken om hier aan te werken. Dit betekent ook dat wij 

steeds vaker oudergesprekken niet alleen óver, maar vooral ook mét uw kinderen willen voeren. Rond het 

verschijnen van het eerste rapport willen we bij wijze van proef per groep enkele kinderen uitnodigen om 

samen met u mee te komen naar het 10-minutengesprek. Zij kunnen dan vertellen waar ze trots op zijn, wat al 

lukt en wat nog niet lukt en welke hulpvraag daar dan eventueel bij hoort. We gaan dus onderzoeken op welke 

wijze wij tot een zinvolle invulling kunnen komen. Vooralsnog een experiment dus, maar met de intentie om in 

het vervolg alle kinderen uit te nodigen om mee te komen naar de 10-minutengesprekken. Mocht uw kind 

uitgenodigd worden voor het gesprek, dan hoort u dat uiteraard vooraf van de leerkracht. 

 

 Lied van de maand | Schepper & Vader 
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 januari zingen we ‘U die mij geschapen hebt (lied 463 Weerklank) en in februari ‘Onze Vader (versie van 

Elly en Rikkert Weerklank 249) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijbliotheek| lenen & lezen 

Onderstaand bericht stond in de vorige nieuwsbrief. Wij 

herhalen dit nog een keer met de opmerking dat echt iedereen 

er gebruik van mag maken. Oók al heb je thuis al een 

kinderbijbel en ben je bekend met de verhalen, dan kan het toch 

handig zijn om even een andere kinderbijbel in te zien en een 

tijdje te lenen. Maak er gerust gebruik van! Loop gewoon de 

school binnen (de bijbliotheek bevindt zich in de centrale hal 

naast de directieruimte) en zoek op je gemak iets uit, desnoods 

met een kop koffie erbij,  gratis af te halen in de 

personeelsruimte/keuken boven.  
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Eerder geplaatst bericht:  

Sommige 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. 

 

 Muzieklessen| wie & wat 

Mijn naam is Desirée Twigt en mij is gevraagd een stukje over mezelf en de muzieklessen op school te schrijven. 

Na de blokfluit ben ik op 9 jarige leeftijd begonnen met dwarsfluit spelen. Later is daar het melodische slagwerk 

bijgekomen. Ik ben één van de gelukkigen die van haar hobby haar beroep heeft weten te maken.  

Zo geef ik wekelijks naast dwarsfluit- en melodisch slagwerklessen als AMV-docente 

les op 4 muziekscholen in de Krimpenerwaard al dan niet aangesloten bij een 

muziekvereniging. Daarnaast geef ik op verschillende basisscholen in de 

Krimpenerwaard en in Alblasserdam les aan de kinderen van groep 1 tot en met 

groep 8 en bij de aller jongste kindjes bij de dagopvang (0 

tot 4 jaar).  

Dit is het 2e schooljaar dat ik de muzieklessen op De Wegwijzer met veel plezier om de 

week op de donderdag verzorg. Een aantal kinderen uit de bovenbouw kenden me nog 

wel van de projecten die ik in samenwerking met muziekvereniging Crescendo een 

aantal jaren geleden gaf op school. Of hebben bij mij op AMV les gezeten. 

Ik geef les met een doorgaande leerlijn voor groep 1 tot en met 8 waarbij de jongsten 

vooral bezig zijn met tegenstellingen in de muziek zoals snel/langzaam, zacht/hard etc. 

, de middenbouw allerlei muziekgenres leert kennen en de bovenbouw bezig is met de 

elektronische kant van muziek en het zelf schrijven van beats en melodieën en later in 

het jaar gaan zij het hebben over wereldmuziek. Naast zingen maak ik tijdens de les veel gebruik van kleine 

ritme-instrumenten en boomwhackers (gekleurde buizen met elk hun eigen toon) en hun eigen laptop. In mijn 

muzieklessen staat het plezier voor het maken van muziek voorop. Muziek = leuk 

 

 Ouderbuddy| wegwijzers & maatjes 

Op onze school zouden we graag willen starten met een ouderbuddy-project. Wat betekent dit? Dit houdt in dat 

we ervaren schoolouders koppelen aan nieuwe ouders om hen wegwijs te maken binnen onze school. Natuurlijk 

staat er al veel informatie in de schoolgids maar we merken dat dit soms niet voldoende is.  

Ten tweede zoeken we buddy's die meer internationaal willen gaan. Dat wil zeggen dat deze buddy's 

aanspreekpunt zijn voor de Oekraïense ouders en ouders vanuit andere landen die geen Nederlands spreken. 

Het is handig als je, in dit geval, Engels spreekt en/of kunt werken met een vertaal-app.  

We hopen op een mooi aantal aanmeldingen! Je kunt je als (internationale) buddy aanmelden of meer 

informatie krijgen bij SAR-leden Linda Barnhoorn (06 4313 5903) en Nicolien Kortenoeven (06 1149 8855). 

 

Op onze eerste bovenstaande oproep in de Parro is tot nu tot 1 aanmelding binnengekomen. Daarom nogmaals 

deze oproep: hoe mooi is het als nieuwe ouders of ouders met een anderstalige achtergrond zich warm welkom 

voelen in onze schoolgemeenschap! 
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 Onderzoek| fijn & veilig 

Ieder jaar vragen wij de kinderen van de 

bovenbouwgroepen anoniem een vragenlijst in te 

vullen waaruit voor ons duidelijk kan worden in 

hoeverre kinderen de school als een veilige plek 

ervaren. Op deze manier proberen wij eventuele 

gevallen van pestgedrag, uitsluiting e.d. te bestrijden. 

Dit jaar hebben we dit voor het eerst gedaan met een 

instrument waarbij wij als team zelfs de vragen niet 

kenden. De uitslag van het onderzoek is na afname 

meteen zonder correctie gepubliceerd op internet. Wij 

kwamen er echter achter dat een deel van de kinderen 

de vragen niet goed begrepen heeft en/of de 4-

puntsschaal precies andersom gebruikt hebben (dus 

i.p.v. ‘heel goed’ werd dan ‘heel slecht’ ingevuld en 

mogelijk ook andersom.) Dit maakt dat de uitslag niet 

helemaal betrouwbaar is, maar desondanks de moeite 

waard om eens te bekijken op scholenopdekaart.nl  

De school als geheel krijgt een mooi eindcijfer, maar er 

zijn zeker verbeterpunten. Dit laatste heeft met name 

te maken met de groepsdynamiek in sommige groepen. 

Daar weten we van en daar wordt aan gewerkt. Daar 

hebben we uw steun ook heel hard bij nodig. Dus als 

wij zorg uitspreken over uw kind, rekenen we op medewerking, óók al voelt het soms als ‘mijn kind krijgt de 

schuld.’ Het gaat wat ons betreft nooit over een schuldvraag, maar om de vraag achter gedrag: waar heeft uw 

kind behoefte aan en hoe kunnen wij en hoe kan/hij zij daar zó aan werken dat het voor een ieder (leerkracht, 

medeleerlingen en betreffende kind zelf) fijn en veilig is op school. 

 

 Kerstfeest| kinderen & ouders 
Donderdagavond 22 december 

hopen we samen met de kinderen in 

de Ontmoetingskerk een kerstviering 

te houden. Hoewel de kerk beperkt 

ruimte heeft, nodigen we u van 

harte uit om deze viering met uw 

kind(eren) mee te maken. Helaas 

moeten we ons deze keer beperken 

tot maximaal 2 volwassen 

gezinsleden per gezin. Er is geen 

kinderoppas voor de allerkleinsten. 

De kinderen zitten deze avond bij 

hun ouders. 

Let op: Het kán koud zijn in de kerk 

want ook daar wordt bezuinigd op 

stookkosten. Ondanks de hiervoor genoemde beperkingen, hopen we dat er voldoende plaats in onze herberg 

voor het Koningskind én warmte in ons hart zal zijn om dit mooie feest met elkaar te vieren. 
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 Agenda| januari & februari 
Donderdag 22 december:  19.00-20.00 uur kerstfeestviering in de Ontmoetingskerk 

Vrijdag 23 december:  Start kerstvakantie om 12.00 uur 

Maandag 9 januari:  Hoofdluiscontrole 

Dinsdag 10 januari: Samen bidden voor de kinderen/de school/het onderwijs/noden in de wereld – 

alle ouders welkom om 8.30 uur de personeelsruimte 

Woensdag 11 januari:  Extra schoolschoonmaak o.l.v. Activiteitencommissie 

Woensdag 18 of donderdag 19: Seizoensopening onderbouw (parro volgt t.z.t.) 

Woensdag 25 of donderdag 26: Idem bovenbouw 

Dinsdag 24 januari:  19.30 uur SAR-vergadering 

Donderdag 26 januari:  20.00 uur GMR-vergadering 

Dinsdag 31 januari:  20.00 uur AC-vergadering 

Vrijdag 3 februari:  Bidden voor school -zie dinsdag 10 januari 

Woensdag 8 februari:  Kinderraadsvergadering 

Donderdag 16 februari:  Rapport 1 gepubliceerd in ouderportaal + 10-minutengesprekken 

Dinsdag 21 februari:  10-minutengesprekken 

Donderdag 23 februari:  Rapport 1 mee 

Vrijdag 24 februari:  Studiedag personeel – kinderen vrij – nieuwsbrief 4 – start voorjaarsvakantie 

 

 Niet vergeten| to check & to do 
O Op maandag geld meegeven voor de aankoop van groentezadenpakketten voor arme gezinnen ver weg 

en ‘product van de maand’ meegeven voor de Voedselbank dichtbij 
O Kinderen aanmelden die volgend cursusjaar 4 jaar worden 
O Ouderbijdrage 2022-2023 overmaken (of contact opnemen als het dit jaar niet (helemaal) lukt!) 
O Opgeven als buddy om andere/nieuwe ouders wegwijs te kunnen maken 

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Belder, directeur 

 

Een kind kwam deze week spontaan een zelfgemaakt kaartje brengen: hierbij deze blijde kerstboodschap + wens 

gedeeld met ons allen: 

 


