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NIEUWSBRIEF
De school is weer begonnen!

Leerlingen

We zijn dankbaar dat we als voltallig team het jaar
mogen beginnen. Uit Handelingen 10 lazen we
vanmorgen van de buitenlandse Cornelius, die God
vreesde. Hij diende God met woord en daad, was druk
met bidden en met het geven van aalmoezen/giften.
Een eerste les vandaag. Vervolgens staat er ( vers 14)
dat Cornelius op het woord van een engel mannen
stuurt naar Petrus, die woorden tot hem zal spreken
‘door welke gij zult zalig worden en al uw huis’. Het is
het gebed van ons als team en directie dat ook wij
gebruikt mogen worden om tot de kinderen woorden
van God te spreken tot hun behoud en zaligheid.
Met de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn we daar
vanmorgen in het speellokaal mee begonnen. We
hebben geluisterd naar de geschiedenis uit Jozua 22:
1-6 en Jozua 24. Jozua roept daar de Israëlieten, als
ze in het nieuwe land gaan wonen, op tot
gehoorzaamheid (22:5): ‘Alleen neemt naarstig
(ijverig) waar te doen het gebod en de wet, die u
Mozes, de knecht des HEEREN, geboden heeft, dat gij
de HEERE, uw God, liefhebt en dat gij wandelt in al
Zijn wegen en Zijn geboden houdt en Hem aanhangt
en dat gij Hem dient met uw ganse (hele) hart en met
uw ganse ziel.’
Jozua gaat het volk daar in voor:
De Bijbeltekst die deze en volgende week centraal
staat komt ook uit Jozua 24: 15b ‘Maar aangaande mij
en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen’.

We zijn dankbaar dat de leerlingen weer in
gezondheid op school mochten komen, na allerlei
belevenissen in de vakantie. We mogen nóg een
nieuwe leerling aan u voorstellen. Mirthe Lagerwaard
is vanuit Zwijndrecht verhuisd naar Lekkerkerk en is
vandaag gestart in groep 2. Een aantal kinderen
kennen haar al vanuit de kerk (Gereformeerde
Gemeente). Hartelijk welkom Mirthe en we hopen dat
jij en je ouders zich snel thuis zullen voelen op ‘De
Wegwijzer’.

Het is mooi als u daar ook thuis met de kinderen over
wilt spreken, zodat we samen het volk Israël mogen
nazeggen (Jozua 24:24) ‘Wij zullen de HEERE, onze
God, dienen en wij zullen Zijn stem gehoorzamen.’
Daar kunnen we dan zowel thuis als op school op
terugkomen en ook concreet maken. Wat vraagt God
hier en nu van ons?
Wat een genade dat we mogen weten dat we met
onze schuld en ons tekort steeds bij de Heere God
terecht kunnen, van Wie we lezen dat Zijn goedheid
elke morgen nieuw is.
De schoolregels bieden we dit jaar in thematische
vorm aan. Het thema in deze eerste periode is:
‘gehoorzaamheid’.
U vindt de Bijbelteksten en de thema’s /schoolregels
die zullen worden aangeboden op de website van de
school.

Team
In de zomervakantie is er bij meester Heldoorn en zijn
vrouw een dochter geboren: Adaja. Deze naam
betekent: sieraad van God. We feliciteren hen van
harte met dit Godsgeschenk en wensen hen veel
vreugde en wijsheid toe in de opvoeding.

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!).
 Om 8.30 worden de deuren van de school
afgesloten, zowel bij de hoofdingang als bij de
kleuters. Komt u op een ander tijdstip bij
school, dan graag even aanbellen.
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Schooltijden
De schooldag begint om 8:30. Om 8:25 gaat de eerste
bel en om 8:30 klinkt de tweede bel. We vinden het
belangrijk om op tijd te beginnen, ook in groep 1 en 2.
Kinderen die te laat op school komen, worden
geregistreerd in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Bij
zeven registraties wordt dit automatisch gemeld bij de
leerplichtambtenaar. Deze neemt vervolgens contact
op met de ouders. We hopen uiteraard dat dit niet
nodig zal zijn en dat alle leerlingen op tijd in de klas
zullen zijn. Uiteraard kan er in een enkel geval een
calamiteit zijn, waardoor een kind niet op tijd kán
zijn. In die gevallen is een berichtje via het
ouderportaal prettig.

Schoolgids
Vandaag heeft elk gezin de schoolgids ontvangen via
het oudste kind. Hierin staat belangrijke informatie
voor het komende schooljaar.

Gymlessen
De gymlessen in groep 3 en 4 worden op woensdag
door juf Alderliesten-Vos gegeven. Op donderdag
geeft meester Langerak gym aan de groepen 5, 6, 7 en
8. Aanstaande donderdag, 30 augustus, krijgen de
leerlingen gym van hun eigen leerkracht. Zij
organiseren dan diverse spelactiviteiten in ‘De Zwaan’
in het kader van positieve groepsvorming. Vanaf
volgende week worden de lessen dus door meester
Langerak gegeven.

Informatieavond
Dinsdag 4 september is er een informatieavond voor
alle ouders. Elke leerkracht vertelt in zijn/haar lokaal
over het komende cursusjaar. Om 19.00 start de
eerste ronde en om 19.45 de tweede ronde. Daarna
bent u welkom in de hal voor een kopje koffie of thee
van 20.30 tot 21.00 uur. Daar is ook de (nieuwe)
schoolmaatschappelijk werkster van de stichting
Kwadraad aanwezig, zodat u met haar kunt
kennismaken. Haar naam is Willianne Verhoog.
Daarnaast is er een medewerker van Yona aanwezig,
aan wie u vragen kunt stellen over omgaan met sociale
media. Ook de directieleden zijn aanwezig voor
ontmoeting en om eventuele vragen te beantwoorden.
Allen hartelijk welkom!



Groep 1 en 2 geven samen informatie in het
lokaal van groep 2. Wel 2 rondes dus.
Wilt u specifieke, persoonlijke informatie
over uw kind met de leerkracht delen, dan
kunt u daarvoor bijgevoegd formulier
invullen. Het formulier mag u mailen naar de
leerkracht of tijdens de informatieavond
inleveren.

Start groep 3
Met ingang van deze week zijn de kinderen van groep
3 echt geen kleuter meer. Vandaag was de eerste dag:
het was even wennen, maar vooral héél leuk! We
beginnen in de kring en spelen regelmatig in hoeken.

In deze eerste week mogen de kinderen 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
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. 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. Daarnaast kunnen ouders van kleuters
aangeven als hun kind een woensdag (groep 2) en/of
vrijdag (groep 1) thuis blijft om energie op te doen.

Hoofdluis
Vandaag is er hoofdluiscontrole uitgevoerd op school.
Helaas zijn er bij een groot aantal kinderen luizen
aangetroffen. We willen u daarom dringend vragen om
de haren van de meisjes zoveel mogelijk in een staart
of vlecht te doen, om verspreiding van luizen tegen te
gaan. Ook is het belangrijk om consequent te
kammen! Als er luizen zijn geconstateerd bij uw kind,
wordt u daarvan door de leerkracht op de hoogte
gebracht. Dinsdag 11 september zal er opnieuw een
luizencontrole worden uitgevoerd op school. We
hopen dat de behandelingen en het kammen er dan
voor gezorgd hebben, dat alle kinderen luisvrij zijn.

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.

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. We wachten nog op het
rooster van het zwembad. Er verschijnt hierover zo
spoedig mogelijk een brief voor de ouders van groep 3
en 4 op het ouderportaal.

Schoolreis
Woensdag 12 september gaan we met groep 3 t/m 8
op schoolreis. De leerlingen van groep 3 t/m 5 gaan
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naar Avifauna en de leerlingen van groep 6 t/m 8 naar
het Dolfinarium in Harderwijk.
Meer informatie over vertrek- en aankomsttijden, het
eten en drinken e.d. vindt u in een aparte
‘schoolreisbrief’, die binnenkort op het ouderportaal
wordt gezet. De kleuters hebben deze dag vrij!

Zendingsgeld
Dit jaar wordt het zendingsgeld bestemd voor stichting
Woord en Daad. Hierover wordt in de komende
periode een presentatie gegeven door een
medewerker. Daarnaast willen we de leerlingen van
groep 5 t/m 8 hier actief bij betrekken door het
organiseren van een sponsorloop op vrijdag 7
september van 13-14 uur. Meester Heldoorn gaat zich
ook actief inzetten voor Woord en Daad, door per
racefiets de Mont Ventoux in Frankrijk te beklimmen.
Hiervoor laat hij zich sponsoren door familie, vrienden
en bekenden. Ook een heel aantal teamleden heeft hij
hiervoor al gestrikt . Het specifieke doel is het
bevrijden van kindslaven en het zorgen voor een
zinvolle toekomst voor deze kinderen. Meer informatie
vindt u in een aparte brief hierover.

Fotograaf
De schoolfotograaf is er op maandag 10 september. Er
worden dan zowel groepsfoto’s als individuele foto’s
gemaakt. Heeft u meer kinderen op school en wilt u
dat ze ook met elkaar op de foto gaan, dan kunt u een
berichtje sturen naar juf Schot:
e.schot@cbsberkenwoude.nl
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.

Ruimte
In het verleden hebben we wel eens schoolmeubiliar
dat niet gebruikt werd opgeslagen bij een
dorpsbewoner. Ook nu willen we vragen of iemand
ruimte heeft voor het opslaan van een aantal
leerlingentafels en krukken. Heeft u beschikbare
ruimte en mogen we daar gebruik van maken, stuurt u
dan een mail naar b.langerak@cbsberkenwoude.nl.

Met vriendelijke groet, ook namens het team,
M (Thea) van den Berg- Molenaar

Activiteiten, D.V.
4 sep
4 sep
7 sep
10 sep
12 sep

Adoptie
Informatieavond groep 1 t/m 8
Sponsorloop groep 5 t/m 8
Schoolfotograaf
Schoolreis, kleuters vrij

Hoogbegaafdheid en talentbegeleiding
Meester Langerak en meester Heldoorn gaan zich dit
jaar verder bekwamen op het gebied van
hoogbegaafdheid en talentbegeleiding. Ze hebben zich
aangemeld voor een opleiding bij Novilo, waarbij ze
maandelijks een studiedag hebben in Utrecht. We zijn
blij met de extra deskundigheid, die we op deze
manier als school in huis halen!

Contactgegevens
Meerdere
malen
vragen
ouders
op
school
contactgegevens van andere ouders. Mede hierom
willen
we
dinsdag
4
september
op
de
kennismakingsavond in elke klas een klassenlijst met
adressen en telefoonnummers meegeven. Wilt u niet
dat uw contactgegevens op deze manier worden
gedeeld, stuurt u dan voor vrijdag 31 augustus een email naar: b.langerak@cbsberkenwoude.nl.

Foto’s op de website
Volgende week dinsdag 4 september zullen alle foto’s
van het schooljaar 2017-2018 worden verwijderd van
het ouderportaal, zodat we weer met een schone lei
beginnen. Tot die tijd kunt u eventueel de foto’s
downloaden van het ouderportaal.
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