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Opklaring 
Uit  “Om ’t donker op te klaren”  geschreven door Ds. J.J. Poort.  
  
“Niemand is grooter in dit huis dan ik; en hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt; hoe 
zou ik dan zo een groot kwaad doen, en zondigen tegen God?”        Genesis 39:9 
Hoe zou ik …… zondigen tegen God?   
Diep imponerend, deze uitroep van Jozef! Vrij vertaald zouden we kunnen zeggen : "Overspel? Nee ... dat kan ik 
mijn God niet aandoen!" Niet om zichzelf zozeer laat hij het na, en ook niet om haar en om haar man (hoezeer 
iedere betrokkene straks blij mag zijn dat hun allen dit bespaard is gebleven) maar om God laat hij het na: het zou 
vloeken tegen de levenslange dankbaarheid die hij God verschuldigd is om Zijn bijstand en hulp. Roepen ook wij 
het, eveneens hardop, in soortgelijke woorden: "Dat kan ik Jezus Christus niet aandoen"?  
Is Zijn doen levenslang bepalend voor ons laten? 
 

Afscheid 
Sorhab uit groep 3A zit nu op een andere school. De kinderen hebben een afscheidscadeau gemaakt. Ook geven we 
iets namens de school zelf. Er zijn mensen die hebben aangegeven, dat ze dit gezin financieel willen steunen. We 
houden geen inzameling, maar voor de mensen die dat willen is er alleen morgenochtend (vrijdag 2 oktober) 
gelegenheid om een envelop met inhoud in het lokaal van groep 3A te brengen. Schrijft u er even “Sorhab” op?  
We wensen en bidden ze Gods zegen toe. 
 

School op Seef 
Allereerst danken we de twee ouders die zich hebben aangemeld. Fijn! 
DV 12 oktober zijn de groepen 1 en 2 aan de beurt. Zij hebben geen fiets nodig. 
 

Spreekuur 
In de nieuwsbrief van vorige maand hebben we u hierop geattendeerd. Lees het gerust nog even na. Omdat 
weeknummers best wel lastig kan zijn, hebben we besloten vanaf nu de data van de spreekuren in de nieuwsbrief te 
vermelden. U kunt ze vinden onder data. 
 
Boekenruilbeurs 
Onze stagiaire Marina Schouten heeft vanuit haar opleiding de opdracht gekregen een activiteit te organiseren op 
haar stageschool (bij ons dus). Ze doet dit samen met haar stagebegeleider, meester Herman. Hieronder legt ze uit 
wat de bedoeling is. Ik vind het een mooi initiatief en hoop dat iedereen meedoet! 
Op D.V. 12 oktober hopen wij een boekenruilbeurs te organiseren. Hierdoor hopen we meer kinderen aan het lezen te 
brengen, want het is juist heel erg leuk om te lezen! Ieder kind uit groep 3 t/m 8 mag zoveel leesboeken inleveren als 
hij/zij wil. Denk er wel om: eens gegeven, blijft gegeven! 12 Oktober mogen de boeken ’s morgens ingeleverd worden. 
Wij gaan de boeken controleren of ze aan de volgende  regels voldoen: 

- Er komt geen extreem geweld, occulte zaken, vloeken en / of grof taalgebruik in voor; 
- Het boek is niet te erg beschadigd; 
- De boeken zijn geschikt voor de basisschoolleeftijd. 

’s Middags kunnen de kinderen voor elk gekregen bonnetje, een ander boek uitkiezen. Dit gebeurt onder schooltijd 
 

Schoolfruit 
We hebben nog geen reactie op onze inschrijving. Even wachten dus. 
 

Zendingsgeld 
Deze week hebben de kinderen voorlichting gekregen van een medewerker van stichting Gave. Dat was 
indrukwekkend. We wilden meedoen aan een rugzakjesactie, maar dat kon niet doorgaan, omdat hun limiet was 
bereikt. We horen echter dat kinderen toch wel graag iets willen doen. Het wordt nu geen schoolbrede actie, maar 
persoonlijke– of groepsinitiatieven mogen natuurlijk altijd!  
 



Personeel 
Meester de Jong heeft zijn werk weer kunnen oppakken. Daar zijn we dankbaar voor. 
De operatie van de man van Juf Gerian is geslaagd. Dat stemt tot dankbaarheid. Hij blijft de komende tijd 
wel onder controle. Het blijft dus spannend. We wensen en bidden de juf en haar man Gods zegen toe. 
 
Luistergesprekken 
De gehouden luistergesprekken hebben de leerkrachten veel nuttige informatie opgeleverd. Daardoor is het voor 
ons uitermate geslaagd. We willen het de komende jaren blijven doen. In de personeelsvergadering hebben we het 
geëvalueerd, zodat we het voor de toekomst kunnen verbeteren. 
We zijn ook benieuwd naar uw ervaringen. Daarom doen we in deze nieuwsbrief een oproep om ons te laten weten 
hoe u de luistergesprekken ervaren hebt. Dat kan via mail (het adres staat bovenaan deze nieuwsbrief) of op een 
briefje. We hopen dat u allemaal reageert! Dan krijgen we een volledig beeld.  
Dus: Laat ons weten hoe u de luistergesprekken ervaren hebt. En spreek vrijuit!   
 

Schoolregels 
We merken, dat het aan het begin van het schooljaar weer even nodig is om  regels aan te scherpen. Dat doen we 
intern, maar er zijn regels voor u interessant. Daarom brengen we onderstaande regels graag onder uw aandacht: 

 Kinderen uit groep 3 t/m 8 mogen normaal gesproken niet voor schooltijd naar binnen. Ze mogen ook niet 
in het portaaltje bij de kleuteringang staan wachten. 

 Iedereen gebruikt de eigen ingang. Onder schooltijd is dat de hoofdingang. (De enige ingang met bel!). 

 Wanneer er een broertje of zusje in groep 1 of 2 gebracht moet worden, is dat natuurlijk toegestaan, maar  
vriendjes of vriendinnetjes mogen niet mee naar binnen. Ze moeten direct naar buiten door dezelfde deur. 

 Niet fietsen op het pad langs de school. Fietsen van schoolkinderen daar ook niet parkeren. 

 Geen kauwgom mee naar school. 

 Een kwartier voor schooltijd gaat de bel. Dan mogen we het plein op. Eerder komen heeft geen nut.  
 

SOVA 
We gebruiken voor de SOVA-training in groep 6 een methode. Uit die methode geven we iets door. Evenals vorige 
maand vanuit het thema: Hoe maak ik contact? 
VOOROORDELEN 
Je merkt dat mensen soms onaardig over elkaar doen. Soms kennen ze elkaar dan nog niet goed. Toch hebben ze 
dan al een mening over iemand. Dat noemen we een vooroordeel. Het is niet goed om een negatief vooroordeel te 
hebben. Je keurt mensen dan af. 
 

Elektrische apparaten inzamelen 
Er wordt al van alles in de dozen verzameld. De actie duurt tot half november. Hebt u defecte of afgeschreven 
elektrische apparaten dan kunt u ze op school kwijt. Niet te groot, maar dat weet u vast nog! 
 

Data (alles DV) 
8, 13, 27 oktober Spreekuur. Van 15:45 – 16:15. Zie nieuwsbrief september. 
12 oktober  Boekenruilbeurs voor de kinderen van groep 3 t/m 8. 
12 oktober  Inloopkwartiertje (13:15 – 13:30). Zie schoolgids blz. 27. 
19 t/m 23 oktober Herfstvakantie. 
29 oktober  Schoolfotograaf voor portret -, broertjes/zusjes - en groepsfoto’s. 
4 november  Dankdag. 
5 november  U ontvangt de nieuwsbrief van november. 
5 november  Spreekuur. Van 15:45 – 16:15. Zie nieuwsbrief september. 
9 november  ‘s Morgens. Groep 5 en 6 praktische verkeersles. Met fiets! 
26 november  Het team heeft een studiemiddag over autisme. De school gaat een uur eerder uit. 
 

Tot slot 
Een hartelijke groet van ons allemaal. Veel sterkte gewenst bij de opvoeding en alle andere zaken die uw aandacht 
vragen en / of zorgen geven. En dat kunnen er best veel zijn. 
“Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.”   (1 Petrus 5 : 7). 


