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Geachte ouder(s), verzorger(s),
 Algemeen
Het schooljaar 2017-2018 is weer begonnen. Na een heerlijke periode van rust zijn we met
frisse moed gestart. Inmiddels zijn de kinderen en leerkrachten aan elkaar gewend en er
wordt heerlijk gewerkt. We zien uit naar een mooi schooljaar. Onder de inwachting van de
zegen van de Heere mogen we ons Bijbels onderwijs ook dit schooljaar weer gestalte
geven. Wat een voorrecht!
 Praktische puntjes
Wij herinneren u eraan dat de kleuters via de kleuteringang naar binnen gebracht dienen te
worden. Ook al staat de buitendeur van de hoofdingang open (bij warm weer) verzoeken wij
u heen en terug de juiste ingang te gebruiken.
Omdat we nieuwe methodes hebben zijn er weer veel boeken te plastificeren. Komt u gezellig
helpen? Dinsdagmorgen 12 september vanaf 8.30 uur staat de koffie klaar. Vele handen
maken licht werk.
 Pesten
Een heel naar woord. Nog naarder is dat het gebeurt. Vaak zonder dat wij dat weten en het
zien. Heel graag willen wij als school dit volledig uitbannen. U als ouder wilt dat ook, lijkt mij.
Daarom een dringende oproep: krijgt u signalen binnen dat uw kind(eren) of een klasgenoot
van uw kind(eren) pest of wordt gepest: MELD het ons. Denk niet te snel…..het valt wel mee.

 Vacature
Gelukkig hebben we weer een vacature voor luizenmoeder. Vier keer per jaar worden alle
kinderen (waaronder uw kinderen) onderzocht op hoofdluizen. Er zijn enkele moeders
gestopt, dus er is weer een plekje vrij gekomen. U kunt zich aanmelden bij ondergetekende.
Wees er snel bij, want wie het eerst komt wie maalt.
 Overblijven
Het overblijfrooster is uitgedeeld. Gelukkig zijn we er uitgekomen. Noteert u de data in uw
agenda? We constateren een forse toename aan overblijvende kinderen. Wij gaan niet
natrekken of het allemaal even noodzakelijk is, maar vragen u vriendelijk om uw kind(eren),
als het enigszins kan, thuis te laten eten.
 Luistergesprekken
De luistergesprekken van groep 3 tot en met 5 zijn achter de rug. Goed om uw verhaal aan te
horen aan het begin van het schooljaar. De leerkrachten kunnen op deze manier zo goed
mogelijk aansluiten bij de behoefte van uw kind(eren).
 Schoolgids en kalender
U heeft de schoolgids en de kalender ontvangen. Tevens hebben we de leerlingenlijst van de
klas van uw kind(eren) bijgevoegd. Deze mag niet meer opgenomen worden in de schoolgids
in verband met aangescherpte privacywetgeving. Indien u deze lijst kwijt bent, kunt u een
nieuwe opvragen of inloggen in ParnasSys (ouderportaal) om de groepsgegevens te krijgen.
 Tuin
U heeft het vast wel gezien; een keurig schoolplein na de vakantie. Onze ‘tuinmannen’ hebben
hun uiterste best gedaan om het plein weer spik en span te maken. Dhr. De Weerd en de
Ruiter houden dit bij. Het is een behoorlijke taak. We gaan het in het vervolg anders doen: een
aantal keer per jaar worden vaders opgeroepen om de schooltuin netjes te maken. U hoort
van ons.
 Verkeersveiligheid/dode hoek
In het dorp hangt er een spandoek: De scholen zijn weer begonnen.
Veel vervoersbewegingen van en naar school zorgen voor een drukte in het dorp. Laten we
met elkaar alert zijn op de verkeersveiligheid. Op de Binnenweg is beperkte ruimte om te
parkeren. Iets verderop aan de Ploegweg is ruimte voldoende. Wilt u er rekening mee houden
dat we geen overlast bezorgen in de buurt! Geef en gun elkaar de ruimte.
Onderweg komen we nogal eens trekkers en vrachtwagens tegen. Houd afstand en geef ze de
ruimte. Liever een paar minuten later op school dan een ongeval. In onderstaande schets is
duidelijk te zien aan welke gevaren u en de kinderen blootstaan.

 Zonnebloemen
Helaas was er een ouder die vroeg naar de gang van zaken omtrent de zonnebloemwedstrijd
van de gemeente Nunspeet. Ik had gehoopt dat niemand er meer naar zou vragen, want dan
had Fabian automatisch gewonnen, maar ja……in de bijlage vind u de spelregels.
 Ter opscherping
Het wordt wel eens gezegd: Met dat kind gaat het fout, want die is te streng opgevoed en
daarom breekt hij of zij met God en Zijn dienst. O zeker, dat kan. Dan weer hoort ge: Die is te
vrij opgevoed en te slap, daarom komt er niets van terecht. Het is waar. Maar weet u, als er
van mijn kinderen iets mag terechtkomen, dan is dat niet dankzij mijn goede opvoeding, dan
is het niet omdat ik zo’n goede vader of zo’n goede moeder zou zijn. Als er van mijn kinderen
iets mag terechtkomen, dan is dat alleen maar vrucht van goddelijke genade. Nee, niet dat wij
ons er dus wel van af kunnen maken. Niet dat wij het met de opvoeding van onze kinderen
dus niet zo nauw hoeven te nemen. Zó niet! Wij hebben erop toe te zien hoe wij onze kinderen
opvoeden, maar nochtans, houd dit vast: dat u nooit de kans krijgt om met de borst vooruit
te gaan lopen. Als uw kinderen goed mogen terechtkomen, is dat enkel vrucht van goddelijke
genade. Nee, van nature was er tussen Jakob en Ezau geen verschil. Ze waren alle twee in
Adam gevallen, ze misten alle twee het beeld Gods.
Wat zien we in het gezin van Izak,? Wel, we lezen: ‘En Izak had Ezau lief, want het wildbraad
was naar zijn mond, maar Rebekka had Jakob lief.’ Ziedaar, de keus der ouders. Dat is ook een
pijnlijke zaak! Wat was er een ommekeer gekomen door de geboorte van deze twee kinderen.
Tevoren hadden Izak en Rebekka een aangenaam leven. Ondanks alle beproeving, ondanks
alle druk en teleurstelling, mochten ze samen door de knieën gaan. Ze hadden samen de Heere
nodig, ze hebben samen gebeden en ze hebben zich samen mogen verlaten op Gods woord.
Toen waren ze één. Toen waren ze elkaar tot een hand en een voet in de dingen van het
tijdelijke en eeuwige leven.

Maar na de geboorte van de kinderen komt er verdeeldheid, komt er onenigheid tussen Izak
en Rebekka. Want denk erom dat er heel wat achter schuilt, als hier zo eenvoudig staat: ‘En
Izak had Ezau lief (…); maar Rebekka had Jakob lief.’ U voelt als het ware de botsing, u voelt
de scheiding. U voelt dat die twee, die elkaar zo innig liefhadden, uit elkaar groeiden.
Wat erg toch, dat Izak zo verblind is. Hier ziet u dat Izak ook maar een gewoon mens was. Alles
wat hij had, was genade. Izak heeft van Ezau een afgod gemaakt. Nietwaar, dát was nog eens
een kerel, dat was een man op wie je bouwen kon, daar ging wat vanuit, die straalde kracht
en heerschappij uit. Izak heeft het van Ezau verwacht, ondanks het woord des Heeren tot
Rebekka dat de meerdere de mindere zou dienen.
Uit: ‘Izak’, ds. J. van Haaren, gebr. Koster Barneveld, 2011
 Data
11 september 2017
12 september 2017
13 september 2017
19 september 2017
22 september 2017
4 oktober 2017

Open lesavond (nadere info volgt)
Plastificeren
Juf van Stuijvenberg jarig
Mw. Pluim jarig
Nieuwsbrief
Ouderavond

Vriendelijke groet,
P. Wiegel
Voor alle genoemde data geldt: D.V.

