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Betrokkenheid waarderen we 
U bent betrokken bij het reilen en zeilen van de school. Met deze brief willen 
we u informeren over een aantal ontwikkelingen in de school. Als u vragen 
heeft, kunt u mij uiteraard altijd bellen of mailen.  

 

Elke dag onderwijs … een gave 
Iedere dag mag het Woord van God open gaan. We zingen de psalmen en 
kunnen openlijk en in vrijheid ons geloof belijden. Dat is in het licht van 
ontwikkelingen in de wereld bijzonder! Ik denk aan de vluchtelingen uit Syrië 
en de kinderen uit Brussel die enkele dagen niet naar school konden. Laten 
we stil staan bij onze zegeningen en de Heere daarvoor danken!  
 

Het aantal leerlingen daalt 
De datum 1 oktober is voor een school een belangrijke datum. Dan tellen we 
het leerlingenaantal. Op basis van dit aantal kinderen krijgen we het jaar erop 
van de overheid geld. Elke leerling meer of minder heeft dus invloed op de 
bekostiging. 
 
Er zaten 207 kinderen op de teldatum op school. De dalende lijn zet door. 
 
Jaar 2012  2013 2014 2015 
Aantal 229  217 210 207 

 
Uit de prognose blijkt dat de daling door zet. Het schoolbestuur maakt zich 
hier terecht zorgen over. Kunnen we blijven werken met acht groepen? 
Welke onderwijskundige gevolgen heeft dit? We vinden het belangrijk om 
onze zorg met u te delen. Met behoud van de identiteit willen we de school 
graag laten groeien. Mond op mond reclame lijkt het meeste effect te hebben. 
Helpt u mee? 

 

Herstel na ziekte  
In de zomervakantie heeft juf Verduijn een operatie ondergaan. In de 
periode tot de herfstvakantie kreeg de re-integratie vorm. Juf Schalk heeft 
eerst maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag les gegeven. Dit werd 
afgebouwd tot de herfstvakantie. Na deze vakantie kon juf Verduijn gelukkig 
weer volledig aan de slag. Een reden tot dankbaarheid! 
 
Een nieuwe managementassistente 
Juf Louws, de managementassistente, heeft per 1 september een baan bij 
de stichting Ontmoeting aanvaard. Zij heeft afscheid genomen van onze 
school. Haar plaats is ingenomen door juf Van Stuijvenberg die op 5 
oktober is begonnen. We hopen dat zij, geholpen door een inwerkplan, 
spoedig haar plekje in de school heeft gevonden.  
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Nog even terug op school 
De ‘oude groep’ 8 was 13 november nog even terug op de basisschool. Wat 
is het hier dan klein, als je dagelijks de grote gebouwen van het voortgezet 
onderwijs ziet. Toch was het fijn elkaar terug te zien. Samen hebben de foto’s 
bekeken van het fijne schoolkamp dat we hebben gehad. Ook de foto’s van 
het afscheid herinnerden aan een mooie avond met de leerlingen, ouders, 
grootouders en leerkrachten.  
 
Kinderen helpen Bartimeüs 
De kinderen uit de groepen 7 en 8 hebben zich ingezet voor Bartimeüs. 
Nadat zij voorlichting hebben gekregen over slechtziende mensen zijn ze met 
een kraskaart langs vrienden en bekenden gegaan. Op deze manier tonen 
we ook respect voor mensen met een beperking en we nemen onze 
verantwoordelijkheid door inzet te tonen! De beide groepen hebben samen 
€ 1.914,36 opgehaald. Dank je wel voor je inzet! 

 

De website in een nieuwe jas 
Op de nieuwe website kunnen ouders via de groepspagina alle informatie 
vinden. De website kun je op de computer, maar ook op je mobiele telefoon 
of op een tablet lezen. Het bouwen kostte veel tijd en de site is nog in 
ontwikkeling. We blijven zoeken naar de beste manier van communiceren.  
 
De opzet van de nieuwe site is heel anders dan de oude site. Bij de oude site 
moest je steeds terug naar de homepagina. In de nieuwe site kun je 
belangrijke informatie via verschillende kanten benaderen. Nog niet alle 
functies van de site gebruiken we meteen.  
 
Hoe is de website opgebouwd? 
De startpagina (home) biedt een overzicht van de belangrijkste zaken die 
een nieuwe bezoeker een indruk geeft van onze school. Hier staat onder 
‘Worden wie je zijn mag’ onder andere een formulier om vrij te vragen. Over 
de opzet van de site hebben we goed nagedacht. 
Ouders en kinderen van onze school zullen vooral naar de pagina van de 
eigen groep gaan. Dat kan met de knop ‘Ouders & groepen’ die links boven 
aan staat. Als u op deze titel gaat staan klappen alle groepspagina’s open. 
Op de pagina van de groep staan de verwijzingen naar alle relevante 
documenten. In de linker kolom ziet u de leerkrachten, de agenda en 
eventuele ouderbriefjes voor de groep (bijvoorbeeld een uitnodiging voor een 
excursie of een oproep voor schilderdoekjes zoals voor groep 2). In het 
midden staan de artikelen van de groep. Rechts vindt u informatie uit de 
school en artikelen van verantwoording en dialoog. In de onderbalk staan de 
verwijzingen naar alle andere pagina’s van de site. Zo kan een ouder altijd 
via de groepspagina alle relevante informatie benaderen.  
Nieuwe ouders gebruiken de middelste knop op de startpagina ‘Nieuwe 
leerling & aanmelding’. De indeling van deze pagina helpt nieuwe ouders aan 
de nodige informatie. Ook vanaf deze pagina is alle informatie te vinden. 
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De laatste knop in de balk op de homepagina heet ‘Belanghebbenden & 
verantwoording’. Hiermee ga je naar de pagina van het schoolbestuur. Daar 
staan de documenten waarin het bestuur verantwoording aflegt. 
Documenten van de medezeggenschapsraad en de ouderraad vindt u via de 
balk onder aan de pagina.  

 
Ontwikkeling van het onderwijs 
In het eerste jaar van het Schoolplan 2015-2019 krijgt ‘Betekenisvol 
thematisch werken’ bijzondere aandacht. In de groepen 4 tot en met 8 
groeperen de leerkrachten leerstof uit de methode voor aardrijkskunde, 
vaderlandse geschiedenis en natuurkennis rond een thema. De stof uit de 
methoden komt aan de orde, maar in een andere volgorde. Ook techniek en 
burgerschap kunnen toegevoegd worden. En de vakken tekenen en 
handvaardigheid koppelen we aan het thema, zodat het thema betekenisvol(-
ler) wordt. In groep 4 werken de kinderen bijvoorbeeld over de bouw en in 
groep 8 staan vluchtelingen centraal.  
Deze werkwijze proberen we uit. Past dit bij ons? Komt onderwijs aan hoofd, 
hart en handen zo beter tot zijn recht? In dit cursusjaar zullen we in het 
voorjaar nog een thema uitwerken. Daarna nemen we een besluit voor de 
toekomst. 
 
Kernwaarden thuis bespreken 
Vanaf 16 november stellen de leerkrachten ‘vertrouwen’ centraal. Voor de 
herfstvakantie was de appel ‘respect’ blauw. We blikken terug op de aanpak 
van ‘respect’ en kijken vooruit om met ‘vertrouwen’ aan de slag te gaan.  
 
Bij de medezeggenschapsraad kwam naar voren dat men ook thuis extra 
aandacht wil geven aan de kernwaarden. De oudergeleding van de MR heeft 
enkele moeders gevraagd om mee te denken over een manier waarop dit 
zou kunnen. Alle gezinnen hebben daarna een kaart gekregen met de boom 
waarin de kernwaarden als appels hangen. Op de kaart staan enkele 
Bijbelgedeelten die aan tafel gelezen kunnen worden, een psalm en lied om 
te zingen en enkele tips: makkelijk om er even bij te pakken.  
 
Kleuters hebben een nieuwe schommel 
De schommel op het kleuterplein is vervangen. De houten balken van de 
oude schommel waren rot. De gemeente Woerden wil dat schoolpleinen 
openbaar zijn. Na schooltijd kunnen kinderen uit de buurt op het plein spelen. 
De gemeente betaalt daarom toestellen die vervangen moeten worden. 
Tegen geringe extra kosten zijn er nu zelfs twee schommels geplaatst. Meer 
schommelplezier dus! 
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Wilt u ons financieel steunen? 
Bij het Schoolnieuws ontvangt u een acceptgirokaart. Uw bijdrage stelt het 
schoolbestuur zeer op prijs! Uit de giften worden zaken betaald die niet uit 
de onderwijsmiddelen vergoed mogen worden. Hierbij kunt u denken aan de 
organisatie en de uitbreiding van de prentenboekenbibliotheek.  
 
Een deel van de bijdrage is voor de vervoerstichting, de Koninginnedag, de 
kerstboeken en de aanschaf van spelmateriaal en speeltoestellen. Het 
schoolbestuur ziet uw bijdrage met belangstelling tegemoet! 
 
Voor begunstigers is het goed te weten, dat de stichting Reformatorisch 
Onderwijs voor Woerden en omgeving een ANBI-status heeft. Deze 
Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) – status levert begunstigers van de 
stichting fiscaal voordeel op. De giften zijn aftrekbaar voor de belasting. 

S.J. Elshout, 
penningmeester 

 
 
Wilt u het schoolnieuws blijven ontvangen? 
Uit onze administratie blijkt dat een aantal begunstigers al enkele jaren de 
school niet meer financieel steunt. We zullen degenen die de laatste jaren 
geen gift aan de school deden vragen of zij prijs blijven stellen op de 
ontvangst van het schoolnieuws. Hierover sturen we een brief. 
 
 
Gezegende kerstdagen 
We wensen u namens het schoolbestuur en de teamleden een goede 
adventtijd en gezegende kerstdagen toe!  
 

Met vriendelijke groet, 
A.P. Schalk 

directeur 
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