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NIEUWSBRIEF
De school is weer begonnen!

Team

Maandag openden we het nieuwe schooljaar met het
hele team en dinsdag met alle leerlingen. We hebben
met elkaar gesproken over gezag en gehoorzaamheid.
Dat is een belangrijk speerpunt in het jaarplan 20172018. Zowel de Bijbeltekst van de komende weken als
de schoolregel die centraal staat, houden daarmee
verband.
We luisterden naar de geschiedenis van Jona, die de
stem van God hoorde, maar niet gehoorzaamde. Hij
ging zijn eigen weg en deed zijn eigen zin. De
heidense mannen op het schip gaven een goed
voorbeeld, toen ze Jona opriepen om te bidden tot
zijn God!
Jona stelt zichzelf in Jona 1: 9 voor: ‘Ik ben een
Hebreeër en ik vrees de HEERE, de God des hemels,
Die de zee en het droge gemaakt heeft.’
Dat kan dus, dat je naar de kerk gaat, op een
christelijke school gaat en toch niet doet wat God
zegt. Wat geweldig, dat God wil horen naar het gebed
van Jona. In Jona 2 lazen we: ‘Ik riep uit mijn
benauwdheid tot de HEERE en Hij antwoorde mij… Gij
hoorde mijn stem..’.
De Bijbeltekst die deze en volgende week centraal
staat komt uit Efeze 6:1 en 2
‘Gij kinderen, wees uw ouderen onderdanig in de
Heere; want dat is recht. Eert uw vader en moeder
(hetwelk het eerste gebod is met een belofte).’
De schoolregel in deze eerste periode is:
‘Wij zijn aardig en beleefd,
zodat je het goede voorbeeld geeft.’
We hebben deze regel dinsdagmorgen concreet
gemaakt door een paar situaties na te spelen.
 Beleefd taalgebruik
Volwassenen aanspreken met ‘u’; met twee woorden
spreken: ja juf
 Vriendelijk vragen stellen
Wat zegt u? Mag ik alstublieft? Wilt u …?
Het is fijn als u hier thuis ook op let, zodat we met
elkaar goede manieren en gewoontes (opnieuw)
inslijpen.
U vindt de Bijbelteksten en de schoolregels die zullen
worden aangeboden op de website van de school.

In de zomervakantie is er bij meester Langerak en zijn
vrouw een dochter geboren. Elynn is het zusje van
Ruben en kwam met een keizersnede ter wereld. Om
zijn vrouw te ondersteunen in deze periode van
herstel, zal meester Langerak de komende periode op
zijn ambulante dagen soms thuis werken. Ook heeft
hij nog recht op een aantal dagen vaderschapsverlof.
We zullen de ouders van groep 8 op de hoogte houden
wanneer deze dagen worden opgenomen.

Leerlingen
We zijn dankbaar dat de leerlingen weer in
gezondheid op school mochten komen, na allerlei
(mooie en spannende) belevenissen in de vakantie.

Op dinsdag 8 augustus 2017 is bij ons een dochter en
zusje geboren.
Haar namen zijn Elynn Hannah Elisa.

Zo klein als je bent.
Zo groot is het wonder van het leven.
Niemand heeft je tot nu toe gekend.
Alleen Hij die jou heeft gegeven.

Juf De Haaij en haar man zijn in blijde verwachting
van hun tweede kindje. Op de 20 weken echo zag alles
er goed uit. Reden tot grote dankbaarheid!
Juf Nobel heeft het werk op school weer opgepakt.
We zijn blij dat er weer is en dat thuis alles goed gaat
met Annelynn en Salome.
In de periode tot de herfstvakantie staat ze meester
Langerak op woensdagmiddag met raad en daad ter
zijde wat het IB werk betreft. Meester Langerak zal de
komende week als nieuwe IB-er midden/bovenbouw
contact opnemen met ouders van leerlingen die extra
zorg krijgen om de voortgang daarvan te bespreken.
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Naar en van school
Veiligheid rond en op school is belangrijk. Met het
oog hierop het volgende:
Als u een kleuter met de auto naar school brengt of
komt ophalen, parkeer dan in de parkeervakken bij de
kerk van de Gereformeerde Gemeente of in de
parkeervakken bij het kleuterplein. Niet langs of op de
stoeprand of voor het hek van het schoolplein. Ook bij
het grote plein, aan de Bernhardstraat, zijn voldoende
parkeervakken beschikbaar.
Voor leerlingen die dan meer dan 10 minuten moeten
lopen (bijvoorbeeld vanaf Beijersche, Achterbroek,
Benedenheul, Dreef of (bijna) aan het einde van het
Westeinde), is een fiets noodzakelijk. Van leerlingen
die in de straten om de school wonen, verwachten we
dat ze lopend naar school komen. Steppen mogen
tegen de grijze wand naast de hoofdingang worden
geplaatst (en niet voor of tegen de glaspui!).

Schoolgids
Maandag heeft elk gezin de schoolgids 2017-2018
ontvangen via het oudste kind. Hierin staat
belangrijke informatie voor het komende schooljaar.

Informatieavond
Morgen, donderdag 24 augustus, is er een
informatieavond voor alle ouders. U heeft hierover op
papier en via de mail al een uitnodiging ontvangen.
Hartelijk welkom!
 Denkt u aan het formulier met mailadres en
noodnummer?
 Voor de ouders van groep 8 is er 1 ronde: van
20.30 tot 21.15
 Groep 1 en 2 geven samen informatie in het
lokaal van groep 2. Wel 2 rondes dus.

Start groep 3
Met ingang van deze week zijn de kinderen van groep
3 echt geen kleuter meer. Maandag was de eerste dag:
het was even wennen, maar vooral héél leuk! We
beginnen twee keer per dag in de kring en spelen
regelmatig in hoeken. In deze eerste week mogen de
kinderen van deze groep door hun ouders in de klas
gebracht worden. Hiermee hopen we de overgang van
groep 2 naar groep 3 wat makkelijker te maken.
Bovendien is het ook leuk om het werk van uw
kinderen te bewonderen en mogelijke vragen te
stellen. Met ingang van volgende week gaan de
kinderen zelfstandig naar binnen, behalve op de
vrijdagen dat er geen schoolzwemmen is. Dan zijn
ouders welkom om hun kind in het lokaal te brengen,
even rond te kijken en/of de juf te spreken.

Contact school / Ouderportaal
Bijna elke ouder heeft zich inmiddels aangemeld bij
het ouderportaal van onze school.Enkele ouders
hebben een nieuwe code gekregen, zodat ze zich
alsnog kunnen aanmelden. De volgende Nieuwsbrief
ontvangt u niet meer via de mail, maar via het
Ouderportaal.

Als u uw kind wilt afmelden voor school, bijvoorbeeld
in verband met ziekte, vragen we u dat via het
ouderportaal te doen. Dat geldt ook voor het
aanvragen van verlof. Een aantal ouders hebben dit al
gedaan en het werkt heel handig. De directie beslist
over de verlofaanvraag en er gaat automatisch een
melding naar de leerkracht bij wie het betreffende
kind in de klas zit.
Als een kind een (tand-)arts, orthodontist of
ziekenhuis moet bezoeken en dat echt niet buiten
schooltijd gepland kan worden, is het nodig dat u als
ouder dat eveneens via het ouderportaal vooraf
doorgeeft.

Zwemles
Aanstaande vrijdag starten voor de groepen 3 en 4 de
zwemlessen. De leerlingen van groep 3 en 4 worden
die dag eerder op school verwacht. De zwemlessen
zijn ook dit jaar om de week. Er staat hierover een
brief voor de ouders van groep 3 en 4 op het
ouderportaal.

Schooltijden
De schooldag begint om 8:30. Om 8:25 gaat de eerste
bel en om 8:30 klinkt de tweede bel. We vragen u
vriendelijk om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op
school is. Bij de eerste keer te laat komen wordt er
gewaarschuwd, de tweede keer volgt er een
consequentie.

Hoofdluis
We vragen u vriendelijk, maar dringend om uw
kinderen goed te controleren/kammen op hoofdluis.
Volgende week maandagmiddag is er hoofdluiscontrole
op school. Als er luizen worden geconstateerd bij uw
kind, wordt u daarvan door de leerkracht op de hoogte
gebracht. Het zou mooi zijn als we hoofdluisvrij het
nieuwe schooljaar in kunnen gaan.

Overblijven
Ouders, die gebruik willen maken van de
overblijfmogelijkheid en zelf niet ingedeeld zijn in het
rooster, kunnen overblijfbonnen kopen. Het bedrag
(€17,50 voor een strip van 10 bonnen) kan
overgemaakt worden naar IBAN NL85RABO0307507246
t.n.v.
vereniging
tot
het
verstrekken
van
basisonderwijs op gereformeerde grondslag te
Berkenwoude.
Als u na betaling een mail stuurt naar
t.visser@cbsberkenwoude.nl , kunt u de bonnen
daarna (door uw kind laten) ophalen bij juf Visser in
groep 2.

Fruit
Graag willen we de goede gewoonte vasthouden om
regelmatig fruit te eten in plaats van snoep of koek.
Dit schooljaar blijven de dinsdag en donderdag
FRUITDAGEN. We vragen zowel leerlingen als
leerkrachten fruit mee te nemen op die dagen voor
bij het ‘eten en drinken’ om kwart over tien.
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Schoolreis
Vrijdag 1 september gaan we met groep 3 t/m 8 op
schoolreis. De leerlingen worden om 8.00 uur op
school verwacht. Om 8.30 vertrekt de bus richting
Ouwehands Dierenpark en rond 16.30 uur arriveert de
bus weer in Berkenwoude.
In verband met de grootte van de bussen is het
Oosteinde (bij kruising met Dorpsstraat) het punt
vanwaar we vertrekken en weer aankomen. We
besluiten de dag met de leerlingen in de bus, zodat u
ze na aankomst direct kunt meenemen naar huis. Meer
informatie over het eten en drinken e.d. vindt u in
een aparte ‘schoolreisbrief’, die op het ouderportaal
staat.
Contactpersonen zijn juf Vos (06-112 758 20) en juf
Van den Berg (06-398 254 21).
De kleuters hebben deze dag vrij!

Zendingsgeld
Dit jaar wordt het zendingsgeld bestemd voor stichting
Open Doors. Zie voor meer informatie het artikel
onderaan de Nieuwsbrief.

Fotograaf
De schoolfotograaf is er op maandag 4 september
2017. Er worden dan alleen groepsfoto’s gemaakt.
Jolinda Markus zal de organisatie op school voor haar
rekening nemen. We zijn heel blij met haar hulp hierbij,
zodat het lesgeven zo ongestoord mogelijk door kan
gaan.

van Nigeria. Bij het verstrekken van die hulp, worden
christenen dikwijls achtergesteld. De lokale kerk in
Nigeria wil actie ondernemen, maar heeft gebrek aan
middelen en vraagt om hulp.
Hongersnood
Kraan: “De situatie voor christenen is daar hopeloos.
De hulp die mondjesmaat hun kant opkomt is lang niet
genoeg. We spreken van een hongersnood. Bij gebrek
aan voedsel eet men bladeren.” Open Doors heeft een
noodhulpcampagne gestart om de hongersnood in
Nederland onder de aandacht te brengen. Open Doorskantoren in andere landen doen hetzelfde. Het doel is
om de 15.000 gezinnen op korte termijn van voedsel te
kunnen voorzien. Daarvoor is 2 miljoen euro nodig. Een
voedselpakket kost 110 euro en kan vijf gezinsleden
twee maanden lang voeden. Op www.opendoors.nl
kunnen bezoekers lezen over de situatie in NoordoostNigeria en een donatie overmaken voor de
voedselhulp.
Onveilig
Voor hulpverleners is het onveilig om hulpgoederen te
bezorgen. Boko Haram is actief in het gebied en voert
aanvallen uit. Ook de radeloosheid van hongerige
Nigerianen maakt uitdelen van voedsel risicovol. Kraan:
“Niet voor niets roepen we vooral ook op tot gebed voor
de christenen in Nigeria en de mensen die hen van hulp
voorzien. Zij nemen grote risico’s om monden te
voeden. Het is gevaarlijk werk, maar we kunnen niet
hulpeloos toekijken.”

Muziekschool
Zoals gebruikelijk krijgen de leerlingen van groep 4
een gastles van de juf van de muziekschool. Deze
gastles is op woensdag 30 augustus. Na de muziekles
krijgen de kinderen een brief met informatie mee over
de Algemene Muzikale Vorming.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
M (Thea) van den Berg- Molenaar
Activiteiten, D.V.

Open Doors start wereldwijde actie voor
hongersnood Nigeria
22-06-2017

15.000 christelijke gezinnen in Noordoost-Nigeria zitten
zonder voedsel. Ze zijn gevlucht voor Boko Haram,
maar moeten nu ook de vluchtelingenkampen verlaten.
De regering deelt wel voedsel uit, maar christenen
worden daarbij achtergesteld. Ruud Kraan, directeur
van Open Doors Nederland: “We moeten nu wat doen.”

24 augustus
28 augustus
30 augustus
1 september
4 september
5 september
5 september
7 september

De oorlogssituatie in Noordoost-Nigeria duurt voort en
heeft al aan duizenden mensen het leven gekost.
Christenen die voorheen hun toevlucht hadden
genomen tot vluchtelingenkampen van de overheid,
moeten die nu weer verlaten. President Muhammadu
Buhari wil dat mensen terug naar huis gaan en hun
leven weer oppakken. De overheid heeft onvoldoende
hulp verstrekt aan de christenen in het Noordoosten

2 september
6 september

Informatieavond groep 1 t/m 8
Hoofdluiscontrole
Gastles muziekschool groep 4
Schoolreis, kleuters vrij
Schoolfotograaf
Adoptie
Ouderavond groep 8 mmv dhr.
Karel Post van Outback
Explorers
Thema-avond bestuur kerkenraden, MR en team
Kennismaking AMV groep 4
Adoptie
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