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GEACHTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
Vervolg uit de Christenreis 
De edelman Wereldwijze.  
CHRISTEN, die intussen eenzaam voort wandelde, bemerkte van verre iemand in het veld, die hem 
tegemoet kwam; en zij ontmoetten elkaar precies op het kruispunt van hun wegen. Het was een edelman, 
wiens naam was WERELDWIJZE. Hij woonde in de stad VLESELIJK VERNUFT, een zeer grote stad, nabij de 
plaats waar CHRISTEN vandaan kwam. Deze man ontmoette CHRISTEN; hij had reeds van hem gehoord 
(want CHRISTENS reis van de stad VERDERF was overal besproken, niet alleen in de stad, waar hij gewoond 
had; neen, maar het was al straat- nieuws geworden in andere plaatsen) en bemerkte nu wel aan zijn zware 
gang en aan zijn zuchten en kermen, hoe het met hem gesteld was; daarom begon hij aldus met CHRISTEN 
te spreken: "Mijn goede metgezel, waar gaat u zo beladen heen?" CHRISTEN. "Ja, inderdaad, wel beladen. 
Nooit was iemand zo beladen als ik, arm schepsel; en vraagt u mij waarheen, ik zal het u zeggen, mijnheer! 
Ik ga naar het kleine poortje, dat ginds voor mij ligt; want daar, zoals mij verteld is, zal mij de weg gewezen 
worden, om van deze zware last ontheven te worden." WERELDWIJZE. "Hebt u vrouw en kinderen?" 
CHRISTEN. "Ja, maar ik ben zo beladen met dit pak, dat ik het vermaak, dat ik tevoren in hen had, niet meer 
hebben kan. Mij dunkt, ik heb een vrouw, alsof ik ze niet had." (1 Kor. 7:19). WERELDWIJZE. "Wilt u naar mij 
luisteren, als ik u een goede raad zal geven?" CHRISTEN. "Indien hij goed is, ja, want goede raad heb ik 
nodig." WERELDWIJZE. "Ik wil u dan raden, dat u zich met alle spoed van deze last ontdoet; want u zult 
nimmer stilte in uw ziel hebben, eer u daartoe komt, noch het goede van de zegeningen genieten, die God 
u schenkt." CHRISTEN. "Dat is het, waar ik naar tracht; ik zoek van dit zware pak ontheven te worden; maar 
zelf kan ik dit niet doen; ook is er niemand in onze landstreek, die het van mijn schouders kan aflichten; en 
dit is de oorzaak, waarom ik mij op weg begeven heb, opdat ik toch dit pak mocht kwijt raken." 
WERELDWIJZE. "Wie heeft u geraden, deze weg in te slaan, om daarin van uw pak ontlast te worden?" 
CHRISTEN. "Het was, naar het mij voorkwam, een groot en eerwaardig persoon; vergis ik mij niet, dan was 
zijn naam EVANGELIST." WERELDWIJZE. "Ik wens hem het kwade toe om zulk een raadgeving; daar is geen 
gevaarlijker noch droeviger weg in de hele wereld, dan juist deze, die hij u gewezen heeft, gelijk u zult 
bemerken, als u zijn raad opvolgt. U zijn al, gelijk ik bemerk, verscheidene ongevallen overkomen; want ik 
zie het slijk van de poel MISTROUWEN nog aan uw lichaam; doch die poel is slechts een begin van de 
moeilijkheden, welke zij, die deze weg inslaan, te doorstaan hebben. Hoor naar mij, ik ben ouder dan u: op 
de weg, die u nu betreedt, zullen u ontmoeten pijnen, vermoeidheden, honger, gevaar, naaktheid, zwaard, 
leeuwen, draken, duisternis, in één woord: de dood zelf, en wat niet al! Zie, deze dingen zijn zeker waar; zij 
zijn bevestigd door vele getuigenissen; en waarom zou een mens zichzelf zo zorgeloos tot de ondergang 
brengen, door een vreemdeling zoveel gehoor te geven!" CHRISTEN. "Maar, mijnheer! De last, die mij op de 
rug drukt, is mij veel vreselijker dan al de dingen, die u genoemd hebt. Ja, mij dunkt, ik zou er niet naar 
vragen, welke zwarigheden mij op deze weg zouden overkomen, indien ik maar ontheffing van mijn last 
mocht verkrijgen." WERELDWIJZE. "Hoe kwam u toch aan deze last?" CHRISTEN. "Door de lezing van het 
Boek, dat ik in mijn handen heb." WERELDWIJZE. "Dat dacht ik wel. Het is u gegaan, zoals het andere 
zwakke mensen ook gegaan is, die zich begaven in dingen, die hun te hoog waren en zeer vlug vervielen 15 
in dezelfde razernij die u kwelt, welke uitzinnigheid de mens niet alleen ontmenst, (zoals ik merk, dat u de 
uwe gedaan heeft) maar hem zulke wanhopige dingen doet ondernemen, opdat hij ik weet niet wat meent 
te verkrijgen." CHRISTEN. "Ik weet wel, wat ik meen te verkrijgen: het is de ontheffing van mijn zware last." 
WERELDWIJZE. "Maar wilt u verkwikking zoeken op deze weg, waar zoveel gevaren u wachten? Ik kan u 
leren, als u maar met geduld wilt horen, hoe alles te verkrijgen is, wat u begeert, zonder al de gevaren, die 
u op deze weg uzelf op de hals haalt; ja, het geneesmiddel is bij de hand. Bovendien, zo voeg ik er nog bij, 
zullen u, in plaats van ongevallen, veel zekerheid, vriendschap en genoegen ontmoeten." CHRISTEN. "Ik bid 
u, mijnheer, openbaar mij uw geheim." WERELDWIJZE. "Welaan, in ginds gehucht (het heet ZEDIGHEID) 
woont een edelman, wiens naam is WETTISCH, een zeer statig man, een man van zeer goede naam, die er 
verstand van heeft, om de mensen te ontlasten van zo'n pak, als u nu drukt. Ik weet, dat hij in dit opzicht 
veel goeds gedaan heeft; ja, hij heeft bovendien de bekwaamheid, om hen te helpen, die door hun last al 
enigszins in hun verstand en geheugen gekrenkt zijn. Ga, zeg ik, tot hem, en u kunt terstond geholpen 
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worden; zijn huis is niet ver van hier, en indien u hem misschien niet zelf thuis vindt, hij heeft een zoon, een 
bevallige jonge man, BURGERLIJKHEID geheten; eerlijk gezegd, kan hij het even goed doen als de oude 
edelman zelf. Daar zult u wel verlichting van uw last vinden. En als u geen zin hebt om naar uw vorige 
woonplaats te gaan, wat ik u ook niet aanraad, dan kunt u iemand om uw vrouw en kinderen zenden. 
Tracht hen bij u te krijgen in het dorp, waar nu huizen genoeg leeg staan en u voor een redelijke prijs een 
woning kunt krijgen; de eetwaren zijn er goedkoop en goed; en wat u gelukkiger zal maken, u zult er onder 
eerlijke buren in goed vertrouwen en aanzien leven." CHRISTEN stond nu even stil en bedacht zich enige 
ogenblikken; maar terstond besloot hij bij zichzelf: is dit, zoals die heer zegt, dan kan ik niet beter doen, dan 
zijn raad opvolgen. Zo vroeg hij dan: "Mijnheer, wat is de weg naar het huis van die aanzienlijke man?" "Ziet 
u," zei WERELDWIJZE , "daarginds die hoge berg wel?" "Ja, zeker," zei CHRISTEN. "Wel," antwoordde hij, 
"bij die berg moet u wezen, het eerste huis is het zijne." 
 
Zoals we hierboven kunnen lezen vervolgt Christen zijn weg. Helaas wordt hij op een verkeerd 
spoor gebracht. Je zou zeggen: de weg van de minste weerstand. De vraag voor ons is of geloven 
ook iets of misschien wel veel mag kosten? Wat is de prijs voor geloven? 
 
Vrijdagmiddag school 
In de nieuwsbrief van juli 2017 is gemeld dat de vrijdagmiddag voor de vakantie GEEN vrije middag 
is. Concreet betekent dit dat de kinderen vrijdagmiddag dus gewoon naar school moeten komen. 
Eerder op vakantie gaan kan dus niet en wordt als ongeoorloofd verzuim aangemerkt. Zoals u 
eerder is aangegeven waren de uren te krap om vrijdagmiddag voor de vakantie vrij te geven. Dit 
probleem is komend cursusjaar opgelost doordat we dan voldoende marge-uren hebben.  
 
Oproep brigadieren  
Het is helaas gebleken dat er in de afgelopen jaren steeds minder moeders en kinderen zijn die 
willen brigadieren. Ook dit jaar zijn er weer moeders die stoppen omdat hun kinderen het 
basisonderwijs verlaten hebben of om andere redenen.  
Nu groep 3 en 4 ook op vrijdagmiddag naar school gaan, hebben we nog harder moeders en 
kinderen nodig die zich in willen zetten om de kinderen veilig over te laten steken. Ook op 
vrijdagmiddag willen we bij het zebrapad staan. Wij zijn dus hard op zoek naar ouders die zich in 
willen zetten hiervoor. Als zich geen ouders aanmelden, dan ben ik genoodzaakt om het brigadieren 
met ingang van het komend schooljaar 2018/2019 te stoppen. Dit zal dus betekenen dat u zelf de 
kinderen naar school moet brengen die nog niet geheel zelfstandig deel kunnen nemen aan het 
verkeer. Het zal onveilige situaties opleveren met het oversteken. Dit moet niet het uitgangspunt 
zijn. Wij willen toch allemaal dat onze kinderen veilig op school komen?  
U heeft de tijd om zich aan te melden tot een week voor het schooljaar begint.  Mochten er geen of 
te weinig aanmeldingen zijn, dan ben ik nog in de gelegenheid om de school te informeren en kan 
deze alle ouders weer informeren.  Aanmelden kan via patriciascheidweiler@kpnplanet.nl of 
telefonisch op 0610779960. 
 
Oproep biebmoeders 
Het is erg fijn dat we op school zoveel boeken hebben die de leerlingen kunnen lenen. Lezen is van 
essentieel belang voor de kinderen. Voor het nieuwe jaar zijn er weer nieuwe moeders nodig die 
willen helpen bij het uitlenen van de bibliotheekboeken. Voor de onderbouw is dit op 
maandagmorgen, voor de bovenbouw op dinsdagmiddag. Hierbij de dringende oproep om u op te 
geven bij meester Herman: info@ebenhaezerleerbroek.nl  
 
Bereikbaarheid vakantie 
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Mocht er in de vakantie iets gebeuren wat nodig is om door te geven aan de school, dan kunt u 
contact opnemen via het volgende nummer: 06-49496195.  
 
Speelheuvel 
We hebben offerte laten uitbrengen voor het aanpakken van de speelheuvel zodat deze geen 
zwarte strepen meer achterlaat op de kleding van de kinderen. Het bedrag was dermate hoog  
(meer dan € 5000) dat we hier vanaf zien. We realiseren ons dat het voor de kinderen en vooral 
voor de moeders die de was moeten doen niet prettig is als de kleding telkens vuil wordt of zelfs 
beschadigt. We vragen u zelf met uw kind af te spreken hoe u daarmee wilt omgaan.  
 
Opening schooljaar 
Tot nu toe werd er geen officiële opening van het schooljaar gedaan. Dat gebeurde met de juf of 
meester en de kinderen in de klas. In het nieuwe cursusjaar zal de opening in de centrale hal 
plaatsvinden op maandagmiddag om 13.15 uur met alle leerlingen van groep 3-8.  De kleuters 
hebben deze middag nog vrij. 
 
Informatieavond 
De eerste dinsdag (28 augustus) van het nieuwe cursusjaar hopen we een informatieavond te 
houden. Tijdens deze avond is er een algemeen deel en wordt u bijgepraat over ons jaarplan. 
Daarna heeft u de gelegenheid in twee rondes van elk ca. 20 minuten de groepen te bezoeken. De 
juf of meester hoopt u te vertellen hoe het lesprogramma eruit zal zien en hoe er wordt omgegaan 
met huiswerk, etc. Zet u deze avond alvast in uw agenda?  
 
Vakantierooster 2018-2019 
Eerste schooldag   27 augustus ’s morgens vrij, kleuters hele dag vrij 
Studiedag    13 september ‘s middags vrij 
Herfstvakantie    22 t/m 26 oktober 
Dankdag    7 november 
Studiedag    21 november 
Studiedag    10 december 
Middag voor kerstvakantie  21 december ’s middags vrij 
Kerstvakantie    24 december t/m 4 januari 
Studiedag    30 januari 
Studiedag    13 februari 
Voorjaarsvakantie   25 februari t/m 1 maart 
Biddag     13 maart 
Goede Vrijdag    19 april 
Tweede Paasdag   22 april 
Meivakantie    29 april t/m 3 mei 
Hemelvaartvakantie   27 mei t/m 31 mei 
Tweede Pinksterdag   10 juni 
Studiedag    25 juni 
Middag voor zomervakantie  19 juli 
Zomervakantie   22 juli t/m 30 augustus 
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Tenslotte 
Mag ik u vragen om na te denken over de dringende vraag van Patricia Scheidweiler? Onze school 
ligt aan een gevaarlijke doorgaande weg. Het zou inderdaad heel erg jammer zijn als het toezicht 
verdwijnt. Alvast dank voor uw hulp! 
 
Hierbij wil ik alle bij school betrokkenen namens het team hartelijk danken voor de fijne 
samenwerking die we mochten ervaren. We mochten het jaar beginnen en ook weer afsluiten met 
alle kinderen. Dat is een groot voorrecht! Dan past dank en verwondering. 
Allen een goede vakantie toegewenst! We hopen de kinderen van groep 3-8 na de zomervakantie 
te ontmoeten op maandag 27 augustus om 13.15 uur. De kleuters de volgende dag om 08.30 uur.  
 
 
Data    
Zomervakantie   16-7 t/m 24-8 
Informatieavond  28-8  
 
Hartelijke groet, 
Namens het team, 
 
Meester van Kranenburg 
(Voor alle in de brief genoemde data geldt; Zo de Heere wil en wij leven.)  


