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Opklaring 
Uit  “Om ’t donker op te klaren”  geschreven door Ds. J.J. Poort.                         Tekst: Genesis 1:3 
En God zeide: Daar zij licht. En daar werd licht. 
En God zeide: Daar zij licht. 
Een heerlijke wens! “Er zij licht”: die woorden spreekt de Heere bij zijn scheppingswerk, dágen voordat mens en dier 
geschapen worden, want Hij wil Zijn schepselen straks in het licht ontvangen! En in het licht houden, ook als zij zelf 
zich de duisternis van het leven buiten Hem om en tegen Hem in verkozen hebben: Jezus Christus zendt Hij dan, het 
Licht der wereld. En dat Licht blijft áán, vergeet dat nooit: “Ik ben de laatste” (Openbaring 22:13). Eens wordt niet 
door de mensen het Licht, maar door God de duisternis uitgedraaid. Een waarschuwing! En: een troost! 
 

Personeel 
Er zijn op dit momenten geen specifieke mededelingen. Bijzonder hè? 
 

LIO-stagiaire groep 1/2A 
We zouden in januari een LIO-stagiaire  krijgen. Zij is door ziekte echter verhinderd. We hopen dat er na de 
voorjaarsvakantie een begin mee gemaakt kan worden. U hoort dat dan nog. 
 

SOS 
De eerstvolgende praktische verkeersles is DV 2 februari ‘s morgens. De kleuters gaan oversteken. 
Daar is geen fiets bij nodig. 

 
Verlof 
Het is bekend dat u een verlofaanvraag moet indienen bij buitengewoon verlof van uw kind(eren). We 
hebben daar een formulier voor, wat bij de directie te verkrijgen is. Dat werkt goed en kan zo blijven.  
Het digitale tijdperk gaat ons echter niet voorbij. Daarom hebben we op de website een mogelijkheid 
ingebouwd, zodat u daar het formulier kunt vinden. Na digitale invulling kunt u het dan uitprinten en op 
school inleveren. Het kan ook digitaal. U vult  het formulier dan digitaal in en slaat het op. Daarna mailt u 
het als bijlage naar de directie.  
Het formulier kunt u vinden op de website onder Verlof. In de tekst daarover staat met blauw aangegeven 
waar u het formulier kunt downloaden. 
Ik zou zeggen; maak er gebruik van. 
 
Vertrek 
Joanne Slob uit groep 7 is vanaf deze week naar een andere school gegaan.  We wensen haar Gods zegen 
toe en hopen dat het op de nieuwe school goed gaat. We zullen haar missen. 
 
SOVA 
Als je iets samen doet, moet je dat samen willen 

“Loopt mijn zusje daar?” Het jongetje van drie staat in de gang en kijkt door het 
raam. Dan pakt een jongen van zes hem vast en tilt hem op. Gisteren hebben ze 
dat ook gedaan, zo leuk! Nu gaat het anders, het kleine jongetje maakt 
piepende geluidjes en probeert zich los te rukken. De juf vindt het niet leuk.  
Samen spelen moet voor iedereen leuk zijn. Kijk elkaar dus aan en vraag: “Doe je 
mee?” Laat ook duidelijk merken als je het niet wilt, aankijken en nee zeggen. 
Dan kun je een plan bedenken om gezellig samen te doen. 
 
 



Nieuwe leerlingen 
Na de kerstvakantie zijn er drie nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. Het zijn Teunard, Ariën en 
Wilgerd Scheurwater. We wensen ze een goede –door God gezegende- tijd toe.  
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
Op D.V. maandag 2 februari aanstaande is er van half vier tot half vijf gelegenheid uw kind op school aan te melden. 
We doen dat in de hal van de school. Het betreft kinderen die tot 1 oktober 2016 vier jaar hopen te worden. Als u al 
eerder een kind bij ons op school hebt aangemeld hoeft u niet te komen. U kunt dan telefonisch, per mail of 
mondeling (dat kan ook via een ouder kind) een aanmeldingsformulier vragen (bij de directie of meester Herman) 
en dat thuis invullen. We vinden het wel prettig als we die formulieren uiterlijk 3 februari weer terug hebben, zodat 
we aan onze groepsindeling voor komend schooljaar kunnen werken.  
Wilt u dit doorgeven aan familie, buren en/of bekenden? 
 

Zendingsgeld 
Het vorige doel is goed aangeslagen. Dat merkten we aan reacties van de kinderen, maar ook aan de totale 
opbrengst; € 1053,47. Wat een geweldig mooi bedrag. Allemaal hartelijk dank daarvoor. 
Het nieuwe doel is Stichting Ontmoeting. We nemen nog contact op met deze stichting, met de vraag of er 
specifieke bestemmingen zijn en of ze informatie aan de kinderen kunnen en willen geven. 
 

Fruit 
De gratis fruitvoorziening op woensdag, donderdag en vrijdag is in gang gezet. We zijn erg blij met de ouders die 
dat ter hand hebben genomen. Het werkt prima! 
Voor morgen hadden we een probleem, omdat er geen lepels bij de kiwi’s geleverd zijn. Dat heeft u al vernomen. 
Ook de vader van Nelianne Beukers heeft die mail gelezen en kwam zojuist een tas met lepels brengen. Wat hebben 
we toch betrokken en meedenkende ouders!! Hartelijk dank. 
U hoeft dus morgen geen lepeltje mee te geven. 

 
Kauwgum 
We blijven even in de ‘eet’sfeer. Nu echter iets heel anders. Het gebeurt, dat kinderen kauwgum bij zich hebben en 
daarvan ‘genieten’. We willen u echter vragen geen kauwgum aan uw kind(eren) mee te geven. Dat heeft vooral te 
maken met de overlast als het niet in de prullenbak belandt, maar onder de tafel, op de vloerbedekking o.i.d.  en ja, 
dat gebeurt! Wilt u hier rekening mee houden? 
 
Echtscheidingen 
Ook onder ouders van onze leerlingen komt het helaas voor, dat er sprake is van echtscheiding. We hebben daarom 
besloten een document op te stellen, waarin onze handelwijze wordt beschreven. We streven er naar om dit 
protocol deze maand af te ronden. Zodra dit gebeurd is, krijgen de desbetreffende ouders een exemplaar. Dan 
weten we wat – ook in die situatie- van elkaar verwacht mag worden. 
 

Persoonlijk 
Bij verschillende mensen is al bekend, dat wij gaan verhuizen naar Vianen.  
We kwamen enkele weken geleden een oproep tegen in “de Zaaier”. De Hersteld Hervormde gemeente in Vianen 
zocht een kostersechtpaar. We hebben dat biddend voor de Heere neergelegd en vervolgens gereageerd. Op die 
reactie kwam een vervolg en op oudejaarsdag jongstleden zijn we met de kerkvoogden overeengekomen om deze 
mooie taak op ons te nemen. Dat is overigens geen betaalde functie, dus ik blijf naast het kosterschap werken. We 
zullen in Vianen de kosterswoning betrekken. Datum is DV 1 maart aanstaande. Ondanks alle vragen en reacties die 
dit op kan roepen hebben we de volle overtuiging, dat de Heere ons deze weg wijst. We zijn daar verwonderd over.  

 
Data (alles DV) 
28 januari De winterschoolkrant wordt aan de kinderen meegegeven. Bij geen bijzonderheden zal er daardoor 

in februari geen nieuwsbrief verschijnen.  
2 februari Praktische verkeersles voor de groepen 0/1 A, 0/1B en groep 2 
5 maart  U ontvangt de nieuwsbrief. 
 

Tot slot 
Een hartelijke groet namens ons allen. Gods zegen in alle omstandigheden toegebeden. 


