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 Wijzertje |  gevangen & onbevangen    

De belangrijkste mensen in deze wereld zijn de wereldleiders. Of de paus. Of dominees. Of wetenschappers. Of 

knappe techneuten. Of klimaatactivisten. Of…? 

Op een dag was Jezus in gesprek met hoogwaardigheidsbekleders. Dan komen er moeders met hun kinderen en 

ze willen graag dat Jezus deze kinderen zegent. De leerlingen (12 discipelen) zijn verontwaardigd en wijzen deze 

moeders erop dat dit een ongepast moment is. Daarop spreekt Jezus de woorden -die inmiddels ontelbaar vaak 

geciteerd zijn-: “Laat de kinderen bij Mij komen en houdt ze niet tegen! Het Koninkrijk van God is voor mensen 

zoals zij.”  

Jezus geeft hier aan dat mensen moeten worden als een kind: onbevangen, gelovig, afhankelijk, zonder-oordeel. 

Dat is precies de reden waarom wij als team van De 

Wegwijzer zoveel van kinderen houden én voor ze bidden. 

Graag brengen we kinderen bij Jezus. Door hen liefdevol te 

benaderen. Soms ook duidelijk en streng. Juist omdat 

kinderen duidelijkheid nodig hebben in een respectvolle 

context. Soms betrappen we onszelf erop dat we kinderen 

behandelen als kleine volwassenen die op dezelfde manier 

zouden moeten denken als wij. Steeds weer kunnen kinderen 

je dan verrassen. Vooral de jongsten op school kunnen 

ronduit ontwapenend zijn en ons een spiegel voorhouden. 

Deze prent van Marius van Dokkum zegt het in een prachtig 

beeld. 

We hopen en bidden dat onze kinderen blijven dansen te 

midden van de ernstig serieuze werkelijkheid van de grote-

mensen-wereld. En dat ze dat blijven doen hun leven lang. 

Dan hebben ze geleerd dat Jezus geen afstandelijke leraar is, 

maar een toegankelijke meester die altijd te vertrouwen is. 

Als Hij zegt: ‘Kom bij Mij, Ik zal je rust geven’, dan is dat ook 

echt zo. En dan hoef je je door niemand weg te laten sturen. 

Ook al lijken sommige leiders nog zo gewichtig en belangrijk. 

 

 Kinderen | komen & gaan 

Vijf kinderen zijn er bijgekomen op school: Miroslav, Lynn, Senn en Jake in groep 1 en Oleh in de Oekraïneklas. 

Van harte welkom allemaal en een hele fijne schooltijd gewenst! Mazaijah uit groep 3 gaat na de vakantie naar 

een school in Krimpen aan den IJssel. Ook jij daar een mooi tijd gewenst Mazaijah! 

1 februari is voor scholen de peildatum waarop gekeken wordt voor hoeveel kinderen de school geld krijgt van 

het rijk. We hebben in het afgelopen jaar een spectaculaire groei doorgemaakt: er zaten op deze teldatum 28 

kinderen meer op school in vergelijking met vorig jaar. Komend jaar kunnen we dus echt met 8 enkele (en 

kleinere) groepen gaan werken. Daar zijn we ontzettend blij mee, want dat komt het onderwijs echt ten goede. 

Dit betekent ook dat we per 1 augustus in de middenbouw een vacature hebben voor een volledige leerkracht 

(1,0 werktijdfactor). Mocht u iemand weten die past bij de kleur van onze school wat betreft onderwijsvisie en 

geloofsbeleving: tip hem (of haar) want wie het eerst komt…      . 
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 Personeel | terug & nieuw 
Juf Adriana heeft een operatie ondergaan aan haar schouder. Hoewel volledig herstel nog tijd nodig zal hebben, 

is zij inmiddels weer volledig aan het werk. Ook juf Marleen heeft een ingrijpende operatie moeten ondergaan 

ten gevolge van baarmoederhalskanker. Ook deze operatie was succesvol en juf Marleen hoopt nu in de 

komende maanden weer op krachten te komen. Zij mist ons/de kinderen en wij missen haar. We bidden 

daarom om spoedig verder herstel. 

Na de voorjaarsvakantie krijgen we er weer een stage-meester bij. Quinten Sibie gaat de opleiding voor 

onderwijsassistent volgen en zal in een werken-leren traject 3 dagen per week op school zijn om ondersteuning 

te geven aan de leerkrachten en een helpende hand te zijn in de kleutergroepen en de combinatiegroepen. 

Zoals eerder vermeld hebben we de kleutergroepen getalsmatig gelijk getrokken zodat beide groepen even 

groot zijn. De ouders van de kinderen in groep 1 die nu tussentijds bij groep 2 verder gaan zijn hierover 

geïnformeerd. Dit in combinatie met de extra ondersteuning maakt dat we de kwaliteit van het onderwijs ook in 

de grotere groepen kunnen waarborgen.  

 

 Spaardoel| geven & doorgeven 

 
We hebben dit jaar voor twee goede 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: 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. 

 

http://www.stichtingora.nl/
http://www.voedselbanken.nl/
https://pcb-dewegwijzer.nl/spaarproject/
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Het is zo mooi om te zien dat er iedere dag wel kinderen zijn die vol trots een product van de maand komen 

brengen bij het inzamelpunt. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage steeds weer! Met de kerstviering is een 

collecte gehouden voor Stichting Ora. Met de opbrengst van deze collecte (€ 185,41) is er nu totaal € 1.723,45 

opgehaald. € 1.500,-- is er alvast overgemaakt. We ontvingen een mooie bedankbrief met meer informatie over 

de werkzaamheden. Leest u maar mee: 
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 Uit de brand | ontruiming & herstel  

Door middel van parro- en mailberichten bent u geïnformeerd over de toiletbrand begin van het jaar. Precies 

deze week werd de laatste hand gelegd aan alle herstelwerk. Er is nu geen spoor meer van de brand te 

bekennen. Na de meivakantie hopen we nog een keer met het hele pand een ontruimingsoefening te doen. In 

de hoop dat het bij een oefening blijft én in de wetenschap dat oefenen echt zinvol is. 

 

 Activiteitencommissie | welkom & wie volgt?  

De activiteitencommissie bestaat een groep enthousiaste ouders die het leuk vinden om te helpen bij 

activiteiten, excursies en bepaalde gelegenheden. Dit ter ondersteuning van het onderwijsgevend personeel én 

vooral ook om te zorgen dat kinderen naast onderwijs ook andere leuke dingen beleven. De namen van alle 

activiteitencommissiemoeders staan in de schoolgids, maar inmiddels zijn er nog twee leden bijgekomen: 

welkom Debby (moeder van Luuk uit groep 2) en welkom Tamara (moeder van Bobby uit groep 1)! 

Omdat allerlei activiteiten kunnen vallen op iemands werkdag én omdat er ook weer AC-leden afscheid zullen 

nemen omdat ze straks geen kinderen meer op school hebben, doen we opnieuw een oproep om mee te doen 

met de AC. Iedereen die het leuk vindt om iets te regelen of te helpen bij activiteiten is van harte welkom om 

mee te doen. Aanmelden kan bij Jacqueline Reinders (jacquelinereinders_snel@live.nl) of bij een andere AC-

ouder. 

 

 Lied van de maand | liefhebben & aanbidden 
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 maart zingen we ‘God heb ik lief’ (Psalm 116 berijming 1968) en in april ‘U zij de glorie’ (Weerklank 183 

en Liedboek 634) 

 

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

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 Bijbliotheek| lenen & lezen 

De Bijbliotheek in de hal is weer fors uitgebreid met nieuwe boeken/bijbels! 

Kom gerust eens een kijkje nemen, snuffel lekker even door de verschillende 

boeken en neem er één mee om thuis uit te proberen. Het is heel simpel: er 

ligt een schriftje, daarin schrijf je je naam + datum + titel en daarna neem je 

de kinderbijbel mee naar huis om gezellig voor te lezen aan tafel bij het eten 

of ’s avonds bij het naar bed gaan. En als het boek uit is of niet bevalt, breng 

je het gewoon weer terug naar school (en dan even afmelden in het schrift) 

en zoek je weer een ander exemplaar uit. Het kost niks en het levert een 

hoop op. Probeer maar eens! 

mailto:jacquelinereinders_snel@live.nl
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 Vakantierooster '23-'24| vakanties & vrije dagen 

Het vakantierooster voor de volgende cursus is bekend! Hieronder vindt u alle vakanties en vrije dagen. Omdat 

we nog wat dagen ‘over’ hadden (onder andere ten gevolge van schrikkeljaar en geen PCPO-studiedag), hebben 

we gekozen voor een break in de laatste periode, een extra weekend. Iedereen heeft dan de gelegenheid om 

eventueel goedkoper weg te gaan buiten de reguliere vakanties. Verder zijn studiedagen zo veel mogelijk 

gekoppeld aan/in vakanties. 

 

herfstvakantie   16-10-'23 t/m 20-10-'23  1 week 

kerstvakantie   25-12-'23 t/m 05-01-'24  2 weken 

voorjaarsvakantie  19-02-'24 t/m 23-02-'24  1 week 

goede vrijdag / pasen  29-03-'24 t/m 01-04-'24  vrijdag t/m maandag 

meivakantie incl hemelvaart  29-04-'24 t/m 10-05-'24  2 weken 

vrijdag voor pinksterweekend 17-05-'24   vrijdag 

Korte pinkstervakantie  20-05-'24 t/m 21-05-'24  maandag en dinsdag 

Extra zomerweekend  13-06-'24 t/m 17-06-'24  donderdag t/m maandag 

zomervakantie   15-07-'24 t/m 23-08-'24  6 weken 

    

De volgende dagen zijn lesvrije (mid)dagen:    

    

Studiedag eerste cursusdag  21-08-'23  maandag 

Studiemiddag schoolfotograafdag  08-09-'23  vrijdagmiddag 

Studiedag na herfstvakantie  23-10-'23  maandag 

Vrije middag Sinterklaas   05-12-'23  dinsdagmiddag 

Vrije middag voor kerstvakantie  22-12-'23  vrijdagmiddag 

Studiedag voor voorjaarsvakantie  16-02-'24  vrijdag 

Vrije middag Koningsspelen  19-04-'24  vrijdagmiddag 

Koningsdag    27-04-'24  in meivakantie 

Studiedag voorbereiden nieuwe cursus 13-06-'24  donderdag in zomerweekend 

Vrije middag voor zomervakantie  12-07-'24  vrijdagmiddag 

 

 Seizoensopening| kijken & koffiedrinken 

In de jaarplanning staan de seizoensopeningen opgenomen. We vermelden deze ook altijd in de agenda 

onderaan deze nieuwsbrieven. Als u deze openingen wilt bezoeken, bent u van harte welkom. 

We spelen al langer met de gedachte dat het leuk zou zijn als er op verschillende momenten in het jaar een half 

uurtje vrijblijvend informeel koffiedrinken zou zijn voor ouders. De activiteitencommissie heeft voorgesteld om 

dit te combineren met de seizoensopeningen. Op donderdag 23 maart (deze is verzet van 22 naar 23) is er een 

bijeenkomst in de hal voor de groepen 5/6, 7 en 8 en op donderdag 30 maart (deze is verzet van 29 naar 30) is 

er een opening voor de onderbouw (groep 1,2,3 en 4/5). Op beide bijeenkomsten bent u van harte welkom (we 

starten gelijk om 8.30 uur) en u kunt daarna gewoon lekker nog even blijven onder het genot van een koffie of 

thee met iets lekkers, geheel verzorgd door ouders van de AC. Gewoon voor de gezelligheid.  

 

 Schooladviesraad| creatief & gezellig 

Om met het gezin op een creatieve en gezellige manier bezig te zijn met je christelijk geloof deze keer vanuit de 

SAR een knutselopdracht voor het hele gezin. Jullie maken met elkaar een family statement. Veel succes en 

plezier! 

 

Benodigdheden:  
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• Kladblaadjes 

• Leeg A4 papier (of twee, om er een A3 van te maken) 

• Stiften, kleurpotloden, verf, schaar, tijdschriften/folders om in te knippen, lijm of plakband 

 

Maak samen een moodboard waar jullie family statement op komt te staan. Om jullie op weg te helpen zouden 

jullie dit kunnen doen:  

• Bedenk samen bij elk gezinslid een mooie eigenschap die God hem of haar gegeven heeft. Schrijf deze 

op het kladblaadje. 

• Schrijf bij elk gezinslid op welke kleur je bij hem of haar vindt passen.  

• Bedenk bij elk gezinslid een dankpunt en schrijf dat ook op.  

• Schrijf op het kladblaadje wat jullie mooi, fijn of lief vinden aan God.  

• Bedenk waarmee je elkaar en ook de mensen die bij jullie op bezoek komen wilt zegenen en schrijf dat 

op.  

• Verwerk alle notities in een kleurrijk geheel. Knip letters uit om woorden mee te maken, zoek mooie 

plaatjes uit die de eigenschappen versterken of die passen bij wat door God mooi is gemaakt.  

Om het statement krachtiger te maken kun je dit soort zinnen gebruiken:  

• Wij geloven dat God liefde/mooi/goed/… is.  

• Wij geloven dat God ons perfect heeft gemaakt. Dit heeft hij ons 

gegeven: (eigenschappen en namen). 

• We zijn een kleurrijk geheel (teken alle kleuren) 

• Dankbaar zijn we voor (invullen wat je hebt opgeschreven) 

• God is voor ons belangrijk. Hij is (wat je mooi/fijn/lief vindt). 

• We zegenen elkaar en jou met (zijn liefde/genade/hulp/etc.) 

 

Voor alle perfectionisten: het gaat er niet om dat het geheel perfect 

geknipt, geplakt, of wat dan ook is. Het gaat om het element ‘samen’ en 

nadenken over wat God voor jullie betekent. Het resultaat is altijd 

perfect! Hang jullie family statement op en bid en dank samen voor jullie 

geloof. Nog leuker: maak een feestmaaltijd en eet lekker samen! Gods 

goedheid vieren gebeurt in de Bijbel ook heel veel! 

Deze leuke opdracht komt uit het zomer powerbook van Power to the 

Mama’s (2020).  

 

 Offline| smartphones & smartwatches 
Het gebruik van telefoons onder lestijd hadden we al aan banden gelegd in de bovenbouw. De ontwikkelingen 

gaan echter snel. Er zijn nu al kleuters die onder schooltijd met hun smartwatch bellen met hun ouders. Wij 

vinden dit om allerlei redenen geen gewenste ontwikkeling. Om die reden wordt in alle lokalen een telefoontas 

aangebracht waar de kinderen ’s morgens bij binnenkomst hun telefoon en smartwatch in kunnen doen. Alleen 

bij calamiteiten/noodzaak of bij speciale lessen mag met toestemming gebruik worden gemaakt van deze 

middelen. Verder houden we het gewoon bij de schooltelefoon en overdag zijn de kinderen offline. 

 

 Leerrecht/-plicht| verlof & te laat 
Steeds vaker krijgen we meldingen van of begrijpen we indirect dat kinderen óf ziekgemeld worden óf tegen de 

regels in verlof opnemen. We willen er op wijzen dat verlofaanvragen altijd via het verlofformulier -te vinden op 

onze website- moeten worden aangevraagd en dat verlof alleen wordt toegekend als dit binnen de wettelijke 
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kaders valt. Zie voor uitgebreidere informatie hierover de schoolgids. Bij ongeoorloofd verlof wordt de 

leerplichtambtenaar altijd op de hoogte gesteld. Om elke vorm van willekeur te voorkomen en de school niet in 

een lastige positie te brengen, wordt hierop geen uitzondering gemaakt. De leerplichtambtenaar ziet ook zelf 

actief toe of de leerplicht wordt nageleefd. Ook bij ziekmeldingen wordt er regelmatig een huisbezoek afgelegd 

door deze ambtenaar om te checken of er daadwerkelijk sprake is van ziekte.  

Naast dit soort ongeoorloofde verloven zien we ook te vaak een praktijk van te-laat-komen. Bij enkele gezinnen 

dreigt dit structureel te worden. Ook in die gevallen spreekt de leerplicht van ongewenst verzuim en kán de 

leerplichtambtenaar contact opnemen met thuis.  

 

 Schoolkamp en Efteling| groep 7 & groep 8 
Het is een mooie traditie in de school om met groep 7 op schoolkamp te gaan. Tradities kunnen soms ook 

verzanden in een bepaalde gewoonte waarbij niet meer nagedacht wordt over het oorspronkelijke doel. Als 

team hebben we de voors en tegens van een schoolkamp weer eens goed op een rij gezet. Wij vinden dat een 

schoolkamp (en alle schoolactiviteiten) breed gedragen moeten worden. In de praktijk echter merkten we dat 

de organisatie op slechts enkele schouders terechtkwam, dat er ieder jaar kinderen zijn in groep 7 die eigenlijk 

nog net te jong zijn en dat één van de hoofddoelen, het werken aan groepsvorming, minder tot zijn recht kwam 

doordat het kamp plaatsvond in de 2e helft van groep 7. 

We hebben daarom besloten -en de ouders van groep 7 zijn hier al van op de hoogte gebracht- om het 

schoolkamp voortaan te houden in de eerste periode van groep 8. Voor de huidige groep 7 betekent dit dat het 

kamp wordt uitgesteld tot na de zomervakantie.  

Een andere traditie die in de afgelopen jaren 

ontstaan was, was het organiseren van een 

schoolreis voor groep 8 naar De Efteling. Voor 

kleinere kinderen minder geschikt, voor grote 

groepen te duur, maar wel mooi als het een keer in 

je schoolloopbaan kan. Mét het besluit dat het 

schoolkamp in het vervolg plaats gaat vinden in 

groep 8, is nu besloten dat groep 7 voortaan naar 

De Efteling zal gaan. Voor de huidige groep 7 

betekent dit dat ze in plaats van volgend jaar, dit 

jaar een bezoek zullen brengen aan Kaatsheuvel. Mogelijk samen met groep 8 die dit jaar natuurlijk ook nog 

naar het grote sprookjesbos mag. 

Verder blijft alles hetzelfde: de groepen 3-6 hebben een schoolreis naar een attractiepark en de groepen 1 en 2 

hebben hun eigen schoolreisje-op-maat. 

 

 De Kinderraad| voorstellen & verslag 

Wij zijn Tjep en Finn uit groep 8. Wij zitten allebei in de 

Kinderraad. We denken dan na over school om het beter te maken. En we hebben schooldoelen als: ieder kind 

blij, ieder kind van Mij, ieder kind een kei, ieder kind in de rij en ieder kind erbij. We letten op de veiligheid van 

de kinderen en dat er niemand gepest wordt. En of de methodes goed zijn en of de kinderen genoeg info 

hebben en of ze iets anders nodig hebben. 

 



 

 8 

 Agenda| maart & april 
Vrijdag 24 februari:   Studiedag – start voorjaarsvakantie 

Dinsdag 7 maart (nieuwe datum!) Activiteitencommissie 

Woensdag 8 maart: We bezoeken onder schooltijd met alle kinderen van groep 3 t/m 8 de 

Biddagdienst in de kerk aan de Lek. De dienst begint om 10.00 uur: 

WELKOM! 

Dinsdag 14 maart: Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad PCPO en Raad van Toezicht 

Woensdag 15 maart: 19.00 uur (!!!) – 20.00 uur gebedsbijeenkomst in de hal van de school. 

Veel ouders kunnen overdag niet aanwezig zijn bij de 

gebedsbijeenkomsten, voor hen is er deze avondbijeenkomst. 

 Iedereen WELKOM! 

Vrijdag 17 maart: Pannenkoekenmiddag met groep 6 en 8 (deze groepen ontvangen 

hierover nog apart informatie) 

Maandag 20 maart: De schoolarts bezoekt groep 7 

Donderdag 23 maart: 8.30 uur Seizoensopening ‘Voorjaar’ groep 5/6, 7 en 8 en aansluitend 

koffie drinken in de hal. WELKOM! 

Donderdag 30 maart: Idem, maar dan voor de groepen 1, 2, 3 en 4/5 

Donderdag 6 april: Paasfeestviering in de klassen 

Vrijdag 7 april:  Goede Vrijdag – alle kinderen vrij 

Maandag 10 april: Tweede Paasdag – alle kinderen vrij 

Woensdag 12 april: Medezeggenschapsraad 

Donderdag 13 april: GMR PCPO 

Donderdag 13 april (?): AC-vergadering 

Vrijdag 14 april: 8.30 uur in personeelsruimte/keuken: bidden voor school. WELKOM! 

Dinsdag 18 en woensdag 19: Eindtoets IEP groep 8 

Woensdag 19: Kinderraadsvergadering 

Vrijdag 21 april: Koningsspelen, kinderen ’s middags vrij – start 2 weken meivakantie 

Vrijdag 21 april: Nieuwsbrief 5 

 

 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 (zie vorige nieuwsbrief) 

O Opgeven voor de activiteitencommissie 

O Kinderbijbel lenen in de Bijbliotheek 

O Op zoek naar personeelslid midden-/bovenbouw 

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Belder, directeur 


