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Opklaring 
Uit  “Om ’t donker op te klaren”  geschreven door Ds. J.J. Poort.  
  
“Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders,  die in u spreekt.”             Matthëus 10:20 
Discipelen, overgeleverd aan christenvervolgers, mogen vertrouwen dat ze niet aan eigen zwakke kracht prijs 
gegeven zullen blijven, maar ‘in die ure’ (niet eerder overigens!) het wonder mogen beleven dat het is ‘de Geest uws 
Vaders, die in u spreekt’. Onuitsprekelijk wonder! Of, beter gezegd: uit-gesproken wonder! Van buiten louter 
ellende; van binnen louter heerlijkheid. In eigen ik zonder moed en zonder kracht. Door Hem: ’meer dan 
overwinnaars’! (Romeinen 8:37). Niet uit enige verdienste; maar ‘door Hem, die ons heeft liefgehad’. 
 
M.R.- verkiezing 
Namens de Medezeggenschapsraad plaatsen we onderstaand bericht. 
Eind van dit kalenderjaar zijn 2 leden van de Medezeggenschapsraad aftredend; één van de personeelsgeleding en 
één van de oudergeleding.  
Teus de With (oudergeleding en voorzitter) is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. 
In deze vacature zijn we op zoek naar kandidaten die de voorzittersfunctie in de M.R. op zich willen nemen. 
Voor de kandidaatstelling gelden de volgende regels: 
-  je bent ouder van één  of meerdere kinderen die op onze school onderwijs ontvangen 
-  dit geldt nog minimaal voor de zittingstermijn van vier jaar 
-  aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 19 nov. 2015 
-  lever een ondertekend briefje met motivatie in bij dhr. W. van der Plas of bij Dhr. T.J. de With, Dorpsweg 27  
-  het kan ook per mail; directie@pcbsleerbroek.nl of  wit@hoornbeeck.nl 
-  met de contactavond -begin december- willen we een stemming houden. 
-  we hopen dat we kunnen kiezen, want als er maar één kandidaat is dan is deze automatisch  gekozen. 
In de personeelskamer van de school ligt een lijst van personen die kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn. 
Als je betrokken bent bij de school en samen met ons wilt volgen welk beleid het bestuur uitstippelt en welke 
beslissingen worden genomen, meld je dan aan als kandidaat. 
 

Schoolfruit 
De bevestiging is inmiddels binnen en we genieten deze week al van het lekkere, gezonde fruit.  
 

Zendingsgeld 
Er is veel enthousiasme bij de kinderen voor ons nieuwe zendingsdoel st. Gave. Dat is mooi. We 
vernamen, dat de kinderen van groep 8 met de juf en enkele andere collega’s een lessenmarathon gaan 
houden. De kinderen worden gesponsord voor het goede doel. Een heel mooi initiatief van deze kinderen. 
Hartelijk dank daarvoor en sterkte.  
 
SOVA 
Deze keer een stukje over het geven van complimenten. 
Complimenten is een lastig woord voor iets leuks tegen een ander zeggen. Complimenten zorgen ervoor dat 
mensen makkelijker met elkaar kunnen omgaan. Als je iemand niet zo aardig vindt, en je geeft een paar keer een 
compliment, dan ga je hem of haar aardiger vinden. Dat komt omdat je let op dingen die goed gaan. Dat wordt ook 
bedoeld met je naaste lief hebben als jezelf: net zoveel van de ander gaan houden als van jezelf. 
 
Ouderportal 
Ons administratieprogramma Parnassys bevat een ouderportal. In dat portal kunnen ouders -alleen van hun eigen 
kind(eren)- gegevens inzien. Bijvoorbeeld: hulpplannen, CITO-toetsgegevens enz.  
We beraden ons momenteel op de mogelijkheden en denken na over het openzetten van dit ouderportal in 
Parnassys. We nemen daar tijd voor. Het moet immers weloverwogen gebeuren. Zodra we meer weten, geven we u 
dat door. 
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School op Seef 
Op DV 16 november  zijn de kinderen van groep 5 en 6 aan de beurt voor de praktische verkeersles. Zij hebben daar 
hun fiets bij nodig. 
 
Engels 
In de achterliggende maand is in de personeelsvergadering besloten de Engelse methode “Tom” te vervangen door 
Stepping Up. De eerstgenoemde methode beviel niet en de resultaten werden niet beter. Met deze nieuwe 
methode kunnen we ons onderwijs versterken en dat zal de resultaten positief beïnvloeden. Zeker ook door het 
enthousiasme waarmee deze methode bij de kinderen is ontvangen. Eén leerling zei: “Nu leren we tenminste iets”. 
De kinderen van groep 8 krijgen een CD waar ze thuis mee werken. Deze CD krijgen ze te leen! Aan het eind van het 
schooljaar geven ze de CD dus weer terug. Mocht de CD kwijt raken of door verkeerd gebruik defect zijn, dan 
brengen we er €5,-  voor in rekening.  
De kinderen van groep 7 krijgen ook een CD, maar dat zal iets later in dit schooljaar zijn. Voor hen geldt dezelfde 
regel. 
 
Charlie, Charlie Challenge 
We werden attent gemaakt op het spelen door kinderen van bovengenoemd “spel”. Omdat het uitgaat van een 
occult principe en omdat het kinderen bang kan maken geven we u dit door.  Als u even zoekt op Google dan krijgt u 
voldoende informatie om het gevaar te beseffen en er met uw kind(eren) over in gesprek te gaan.  
Onderstaand bericht (website NOS) dateert van mei 2015. We dachten, dat het voorbij was, maar dat blijkt dus niet 
zo te zijn. Laten we er allemaal alert op zijn! 
Op sociale media en sommige scholen is een nieuwe rage hét gespreksonderwerp van dit moment. Jongeren delen 
massaal filmpjes en ervaringen over de 'Charlie Charlie Challenge', een spel waarbij een Mexicaanse geest antwoord 
moet geven op vragen.  
Het spel is omstreden; in Nederland trekken scholen aan de bel omdat het leerlingen bang zou maken.  
Duizenden jongeren zijn inmiddels aan het spelen geslagen en delen hun ervaringen op het web. In Nederland zijn het 
vooral kinderen in de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs die interesse in het spel tonen. Maar er zijn ook kinderen 
die er angstig van worden en geen nee durven zeggen als hen gevraagd wordt mee te doen. 
Verschillende scholen hebben ouders een mail of brief gestuurd, waarin zij informatie geven over Charlie Charlie 
Challenge. Ouders wordt ook gevraagd gesprekken met hun kinderen te voeren over dit fenomeen en hen te wijzen op 
de impact die het spel kan hebben. 
Tot zover het citaat. We hopen dat u er iets mee kunt en dat het u uitnodigt tot gesprek en opmerkzaamheid. 

 
Overblijven 
Kinderen die op dinsdag blokfluitles hebben en binnen het ‘betaalgebied’ wonen hoeven op die dinsdag 
geen overblijfgeld te betalen. Het is immers een gevolg van een door ons aangeboden activiteit. 
We bemerken overigens, dat het aantal overblijfkinderen toeneemt. Dat kan natuurlijk, want de 
mogelijkheid wordt immers geboden. Wel vragen we u er alleen gebruik van te maken als het nodig is. 
Dus niet zomaar, omdat het -bijvoorbeeld-  leuk is.  
 
Data (alles DV) 
5, 10, 19 en 24 november Spreekuur. Van 15:45 – 16:15. Zie nieuwsbrief september. 
10 november   Lessenmarathon groep 8 
16 november   ‘s Morgens. Groep 5 en 6 praktische verkeersles. Met fiets! 
24 november   Voorlichtingsavond ouders groep 8 in verband met schoolkeuze. 
26 november   Het team heeft een studiemiddag over autisme. De school gaat een uur eerder uit. 
3 december   U ontvangt de nieuwsbrief van december. 
4 december   De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen hun rapport. 
4 december   Pakjesuur. 
 

Tot slot 
Kort na dankdag mogen we elkaar de vraag stellen of we dankbaar zijn voor al het goede, van God ontvangen. Of 
zien we meer op wat we missen? Een oud gedichtje zegt: 

Wees tevreden met uw deel, 
Of het weinig is of veel. 
En wat u niet is toegezeid, 
mis het met tevredenheid. 

 
Een hartelijke groet van ons allemaal.  

https://twitter.com/grantlandis/status/602631287728275456

