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Opklaring 
Uit  “Om ’t donker op te klaren”  geschreven door Ds. J.J. Poort.                 Tekst:Matthëus 16:25 
Want zoo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar zoo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, 
die zal het vinden. 
Zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen 
Hoe dankbaar mogen wij zijn, dat bovenstaand woord niet op Jezus van toepassing is! Stel, dat Jezus geweigerd had 
voor ons aan het Kruis geslagen te worden: Hij had het dan verloren, maar ook wij! Wij hadden geen Verzoener van 
onze zonden, geen Heiland die ons had gekocht, die onze boeien had ontbonden en voor God ons vrijgekocht! Niet 
uit angst voor eeuwig levensverlies daarom, maar uit grote, alles overweldigende dankbaarheid aan jezus Christus: 
behoud uw leven niet, maar kniel en bid: “Neem mijn leven, laat het Heer’, toegewijd zijn aan Uw eer!” 
 

Personeel 
Juf Anja was maandag afwezig vanwege buikklachten. Ze heeft last van galstenen. We hopen dat de aan te wenden 
middelen zullen helpen. 
 

SOS 
De eerstvolgende praktische verkeersles is DV 30 maart ‘s morgens. En dus niet, zoals eerder vermeld op de 23e 
maart. De groepen 5 en 6 zijn weer aan de beurt. Ze hebben daarbij hun fiets nodig. 
 

Wendagen/ochtenden 
Een toekomstige leerling mag volgens de wet voor de vierde verjaardag een aantal dagen/dagdelen wennen. Wij 
hebben ons naar aanleiding van diverse verzoeken daarin verdiept. 
We dachten, dat vijf dagen/tien dagdelen een recht was. Dat blijkt niet zo te zijn. Het is een mogelijkheid. 
De inspectie geeft dan ook aan, dat scholen vrij zijn daarin zelf hun grenzen te bepalen. 
We hebben daarom in de laatstgehouden onderbouwvergadering het volgende besloten: 
Als ouders de vraag stellen om hun kind te laten wennen, bieden we daar twee ochtenden voor aan.  
Dit besluit is mede ingegeven door het feit dat kinderen voor hun vierde verjaardag niet verzekerd zijn. En dan is 
tien ochtenden best wel veel. Het komt er ook praktisch gezien op neer, dat de schooltijd met tien ochtenden wordt 
verlengd. En dat is niet de bedoeling van deze regel. 
We benadrukken dat het een mogelijkheid is waarvan u gebruik kunt maken! Het is niet verplicht. Normaal 
gesproken is de eerste lesdag de eerste schooldag na hun 4e verjaardag. 
 

Vertrek 
Na de voorjaarsvakantie zijn er diverse leerlingen vertrokken. Het gaat om Martin, Pieter, en Willemieke Slob. Zij 
zijn nu leerling op de Julianaschool in Leerdam. 
Naar aanleiding van hun verhuizing zijn  Pieter, Arjan, Rianne, Daniëlle, Paulize en Dirk-Jan ‘t Lam vertrokken naar 
de Graaf-Jan-van Nassauschool in Gouda.  
We wensen ze allemaal een goede, door God gezegende tijd toe op hun nieuwe school. 
 

Ouderavond 
We hebben eerder gemeld, dat de ouderavond dit schooljaar wordt gehouden op DV 8 april. Vanwege diverse 
andere activiteiten zien we ons genoodzaakt deze datum te verzetten. Het is nu vastgesteld op DV woensdag 29 
april. Wilt u dat veranderen in uw agenda? 
 

Bijbel met uitleg 
Uitgeverij de Banier geeft binnenkort een Bijbel in Statenvertaling met uitleg uit.  In de bestuursvergadering van 
februari is besloten om deze Bijbel aan de kinderen van groep 8 te geven bij hun afscheid. Koop hem dus niet al zelf! 



ROV 
In 2012 is de Reformatorisch Oudervereniging(ROV) opgericht. Op dit moment hebben ze 1300 leden.  
Ons werd gevraagd de ROV onder de aandacht van de ouders te brengen. Daaraan voldoen we -geheel vrijblijvend!- 
via deze mededeling.  
 

Fotograaf 
Naar aanleiding van de vorige fotosessie kregen we meldingen over de best wel hoge prijs. We zijn daarover in 
contact getreden met Foto Koch. Uit dat overleg bleek, dat fotograferen op een later tijdstip in het schooljaar (dus 
niet in september) de prijs vermindert. Ook is het financieel voordelig als we de bestelling en levering via internet 
laten verlopen. Van beide mogelijkheden zullen we in de toekomst gebruik maken. Mocht u thuis geen 
internetmogelijkheid hebben, bieden we u te zijner tijd de gelegenheid om het op school te doen. 
 

Hoofdluis 
Tijdens de controles van de achterliggende week zijn er geen neten en/of luizen opgemerkt. We wachten dus weer 
rustig af tot het volgende controlemoment. Blijft u echter ook zelf kijken, want ze zijn er meestal erg snel en deze 
diertjes wachten NIET de volgende keer af. Mocht u iets ontdekken, laat het dan direct weten. Dat voorkomt 
verspreiding. 
Namens de moeders vraag ik of er ouders zijn die de oudergroep aan willen vullen. Na dit schooljaar zullen er 
namelijk wat wisselingen zijn. Daarom vragen we nu alvast om nieuwe ouders. Wie helpt? 
 

SOVA 
Van wild doen komen tranen 

“Wie het eerst bij de paal is…..” Duwen, een elleboog tegen een hoofd, rennen, nog net niet 
tegen dat kleine kind opgebotst. De andere kinderen zijn ook uitgelaten, schreeuwen en 
trekken aan elkaar om toch maar vooral eerst te zijn. Dan valt er iemand, de volgende 
struikelt er overheen. Bril stuk, schaafwond op de knie, wie heeft dat gedaan? 
Ook als er geen opzet of boosheid in het spel is gaat het mis. Wild spelen kan voor pijnlijke 
valpartijen zorgen en voor tranen thuis, als de kapotte spullen betaald moeten worden. 
 
 

Aanmelding nieuwe leerlingen 
We hebben de aanmeldingsformulieren terug. Daarvoor hartelijk dank. Nu kunnen we nadenken over de 
groepsverdeling voor komend schooljaar.  
 

Protocol informatievoorziening gescheiden ouders 
Het protocol is vastgesteld. We zullen dat dus aan de betreffende ouders ter hand stellen, zodat we weten hoe we in 
deze met elkaar omgaan. 
 

Data (alles DV) 
11 maart Biddag. R is geen school. We besteden dinsdag aandacht aan de preekstof van Ds. Mulder van de 

Hersteld Hervormde gemeente in Leerbroek. We leren aan: Onderbouw; morgenzang vers 4, 
bovenbouw Psalm 90:9 

27 maart De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen hun rapport. 
30 maart Contactavond naar aanleiding van de rapporten, voor de groepen 3 t/m 7. 
30 maart Praktische verkeersles voor de groepen 5 en 6. Met fiets. 
2 april  U ontvangt de volgende nieuwsbrief. 
2 april  Paasviering in de eigen lokalen. 
3 en 6 april Vrij in verband met Goede Vrijdag en Pasen. 
 

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


