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GEACHTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
Zoals aangegeven hopen we om de 14 dagen op dinsdag een nieuwsbrief te sturen. 
Vanavond (projectavond) vernam ik dat het gebruikelijk is om de nieuwsbrief te beginnen met een 
kort meditatief stukje. Dat wil ik graag voortzetten.  
Ongetwijfeld heeft u het boek van John Bunyan ‘De Christenreis naar de eeuwigheid’ weleens 
gelezen.  Een boek waar ik als onderwijzer veel uit heb mogen vertellen aan de kinderen. Bunyan 
schreef dit werk in 1675 in de gevangenis. Het werd uitgegeven in 1678. In minstens 125 talen en 
dialecten werd het vertaald. Het boek begint zo: 
 
Toen ik door de woestijn van deze wereld wandelde, kwam ik aan een plaats, waar een spelonk was. Daar 
legde ik mij neer om te slapen. [De gevangenis] Ik droomde en zie, ik zag op zekere plaats een man staan, 
met gescheurde en vuile klederen bekleed (Jes.64:6), staande met zijn gezicht van zijn eigen huis afgewend 
(Luc.14:33), met een boek in zijn hand en een grote last op zijn rug (Hab.2:6, Hand.16:30). Ik bemerkte ook, 
dat hij het boek opende en er in las; en, als hij stond te lezen, begon hij te huilen en te beven; en, daar hij 
niet bij machte was, om zichzelf te bedwingen en in te houden, brak hij uit in deze droevige woorden: "Wat 
zal ik doen?" (Hand.2:37). In deze toestand ging hij terug naar huis en bedwong zichzelf, zo lang hij kon voor 
zijn vrouw en kinderen, opdat die zijn benauwdheid niet zouden merken; maar hij kon niet lang stilzwijgen, 
omdat zijn droefheid gedurig toenam; daarom begon hij spoedig zijn diepste gedachten aan zijn vrouw en 
kinderen bekend te maken en sprak hij tot hen het volgende: "O, mijn lieve vrouw en kinderen, kinderen uit 
mij voortgekomen! Ik, uw ware vriend, ben in mijzelf geheel verloren, omdat er een zware last op mij ligt; 
bovendien ben ik zeker onderricht, dat deze onze stad met vuur van de hemel verbrand zal worden, bij welke 
vreselijke gebeurtenis ik en mijn lieve vrouw, alsmede jullie mijn geliefde kinderen, zeer ellendig ten 
verderve zullen komen tenzij er een weg is van ontkoming, die ik nog nergens zien kan, bij ons gevonden 
wordt, waardoor wij verlost kunnen worden." 
Hierover was zijn gezin geheel verbaasd; niet omdat zij geloofden, dat dit zijn zeggen de waarheid was, 
maar omdat zij dachten, dat hij dweepte en het hem in zijn hersens geslagen was. Daarom hadden zij hoop, 
dat zijn verstand, waarvan zij meenden dat het ziek was, wel weer terecht zou komen door de slaap, daar 
het nu tegen de nacht was. Zij brachten hem dan met spoed naar bed; maar hij bracht die hele nacht door 
met zuchten en wenen, in plaats van te slapen. Toen nu de morgenstond gekomen was, wilden zij weten, 
hoe het met hem was, maar hij zei: "Al erger en erger", en begon tot hen te spreken als tevoren. Maar zij 
werden erin verhard. Zij meenden ook, dat zij zijn vreemde gedrag door een stuurse en zure behandeling 
zouden kunnen verdrijven. Soms begonnen zij hem te bespotten, soms te bekijven, en dan lieten zij hem wel 
heengaan, zonder zich om hem te bekommeren, waarom hij zich naar zijn kamer begaf, om daar voor hen 
te bidden en zijn medelijden over hen te tonen, alsook om zijn eigen ellende te beklagen. Hij ging ook nu en 
dan eenzaam in het veld wandelen, soms lezende, soms biddende; en zo bracht hij enige tijd door. (Wordt 
vervolgd). 
 
Personeel 
Juf Ingrid moet het even wat rustiger aan doen. We hopen dat ze met enkele weken haar werk 
weer kan oppakken. Sterkte ermee juf! 
 
Cito eindtoets 
De kinderen van groep 8 hebben de toets gemaakt. We hebben met de kinderen even gesproken 
over de vraag hoe je moet en mag omgaan met de resultaten. Elke mens heeft van zijn Schepper 
talenten gekregen, de een meer, de ander minder. Als je met je talenten hebt gedaan wat je kon, is 
het goed in de ogen van de Heere. Laten we als school en ook als ouders zo omgaan met de uitslag 
als die daar is.  
 
Bereikbaarheid directie 
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Voor het begin van elke nieuwe week geef ik mijn aanwezigheidsrooster door aan het team. 
Meester Herman plaats dit op de website. Mocht u mij willen spreken dan kunt u dus weten 
wanneer ondergetekende op school is. U kunt ook altijd de MT leden, juf Annica en meester de 
Jong, aanspreken. Zij vormen (op fijne wijze!) samen met ondergetekende de schoolleiding. 
 
Kijkavond project 
Het was ronduit een feestelijke avond, de kijkavond project! 
Heel veel complimenten aan de kinderen en de collega’s die geweldig werk hebben geleverd! 
Dank ook aan alle belangstellenden! Je kon ‘over de hoofden lopen!’ 
We hebben het gezellig gehad en veel geleerd! 
Dank ook aan alle ouders en de activiteitencommissie die ons hebben geholpen bij de opzet van het 
project! 
 
Team studiedag 
De 18e april hebben we met elkaar nagedacht over onze visie, de inrichting van het onderwijs en 
ook de nieuwbouw. Wat voor school willen we gaan bouwen? Het was een fijne dag waar we met 
genoegen op kunnen terugkijken. 
 
Bestuursvergaderingen 
Wellicht goed voor u om te weten: we vergaderen als bestuur, directeur en MT- leden zeer 
regelmatig. Dat zijn intensieve avonden waar het schoolbeleid zorgvuldig wordt behandeld en de 
resultaten die de school heeft gehaald ook worden besproken. De afgelopen avond heeft onze IB-er 
juf Joanne ons meegenomen in de uitgebreide schoolanalyse. We hebben u tijdens de laatste 
ouderavond (waar ook de leden waren) al het een en ander laten zien van de behaalde resultaten. 
We hopen via de schoolgids ons structureel te verantwoorden aan u als ouders en betrokkenen. 
 
Tevredenheid 
Zoals ook in de vorige brief vermeld is: we hopen in de maand juni bij u en de kinderen een enquête 
uit te zetten om de tevredenheid te meten. Wilt u meewerken aan het invullen? Alvast dank! 
 
Vakantierooster 
Het vakantierooster is nog niet klaar. We hopen u z.s.m. hierover te informeren. Het is mij 
opgevallen dat de school heel krap zit in haar lesuren. Dat heeft te maken met de groepen 3 en 4 
die op vrijdagmiddag vrij zijn. We beraden ons samen met bestuur en MR op dit punt. 
 
Aanmelden kleuters 
Denkt u a.u.b. aan de aanmelding van uw kind? Wilt u ook mensen om u heen erop wijzen dat het 
van groot belang is om hun kind op tijd in te schrijven? Hoe eerder wij de prognose kunnen maken, 
hoe beter we het onderwijs daarop af kunnen stemmen.  Dank voor uw medewerking! 
 
Gedrag kinderen – contact ouders 
Ja het is niet zo leuk om te melden, maar we merken dat kinderen regelmatig brutaal zijn tegen de 
leerkracht en soms ook ruw in hun gedrag naar medeleerlingen. Dat is jammer, want het kan juist 
zo fijn zijn in de school als je elkaar waardeert en op vriendelijke wijze met elkaar omgaat. Als team 
denken we hierover na. Wilt u als ouders thuis er ook eens over praten? Dat helpt! 
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Telefooncirkel (Dringende Herhaalde oproep!!) 
In de vorige nieuwsbrief hebben we al benoemd dat we een telefooncirkel in alle groepen willen 
gaan inzetten. I.v.m. de recente privacywetgeving, mogen wij zonder uw toestemming geen 
telefoonnummers met andere ouders delen. We willen u vragen om aan te geven dat u 
toestemming geeft om deze informatie te delen. Dit kunt u doen door het strookje dat onderaan 
deze brief is bijgevoegd, in te vullen en per mail naar ons te sturen. Het strookje kan ook worden 
ingeleverd bij de juf of meester van uw kind.  
 
Programma koningsspelen 
Hieronder volgt nog kort de opzet van de koningsspelen. 

 We beginnen ’s ochtends om 8:45 uur met het ontbijt in de klassen. Ouders die komen helpen 
worden om 8:30 uur verwacht. 

 Om 9:30 uur beginnen we met de sport- en spelactiviteiten. Als u bij een spel staat, wilt u dan 
zorgen dat u ruim van tevoren aanwezig bent? 

 We mogen gebruik maken van het tennisveld en De Schakel. Hierbij zijn wel sportschoenen 
gewenst. Wilt u eraan denken deze aan uw kinderen mee te geven of aan te laten trekken? 

 Alle kinderen blijven tussen de middag op school eten. De lunch wordt verzorgd. Er hoeft dus 
geen eten en drinken te worden meegegeven. 

 De kinderen uit groep 0 kunnen om 12:00 uur worden opgehaald in de klas. Zij hebben dan al 
gegeten. 

 We hopen weer te zingen bij de Hof van Leerbroek. Dit is dit jaar om 15:15 -15:30 uur. De 
kinderen kunnen daarna direct naar huis. Het is de bedoeling dat de kinderen daar worden 
opgehaald. 

 
Tenslotte 
We wensen u en jullie een fijne meivakantie toe en we hopen elkaar de 14e mei weer te 
ontmoeten. 
 
Data D.V. 
Koningsspelen  26-4 
Meivakantie                 27-4 tot en met 13-5 
Glasstadmars  26-5 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team, 
 
Meester van Kranenburg 
(Voor alle in de brief genoemde data geldt; D.V.)  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bij deze geef ik toestemming om ons telefoonnummer te gebruiken voor de telefooncirkel in de 
klas(sen) van mijn kind(eren). Ik ben mij ervan bewust dat dit telefoonnummer wordt gedeeld met 
andere ouders uit de groep(en) van mijn kind(eren). 
 
Naam kind(eren): __________________________________________________________________ 
 
Groep(en): ___________________________________________ (graag in dezelfde volgorde als 
namen van de kinderen) 
 
Te gebruiken telefoonnummer: 
_______________________________________________________ 
 
Naam ouder(s)____________________________________________________________________ 
 
  


