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Inleidend 

Het lag niet in de planning om voor de 

herfstvakantie nog een nieuwsbrief mee te 

geven. Er zijn echter voldoende zaken die 

goed zijn om met u te delen. Vandaar deze 

nieuwsbrief. We hopen u hiermee 

voldoende te informeren over de 

schoolaangelegenheden.  

Corona 

Veel gezinnen zijn momenteel thuis. 

Verschillende leerlingen van onze school 

zijn zelf ook ziek. We weten ook van 

ernstige zieken onder familieleden. We 

wensen allen Gods nabijheid toe, zeker ook 

als de zorgen groot zijn.  

Het is goed dat volgende week een 

vakantieweek is. Op die manier nemen we 

op een natuurlijke wijze wat afstand. Mocht 

u in het gezin na de vakantie nog te maken 

hebben met corona, wilt u dit dan tijdig 

doorgeven? Het is voor ons fijn om te 

weten waar we aan toe zijn als we op 

maandag 25 oktober weer hopen te starten.  

We hopen dat veel kinderen die nu thuis 

zijn, dan weer naar school kunnen.  

Overblijven 

In deze week hebben we het overblijven 

weer even in de eigen klassen gedaan i.v.m. 

de besmettingen die er binnen school 

waren.  

Daarvoor was er onder de overblijfouders al 

een enquête uitgezet over het overblijven. 

Als team hebben we daar over gesproken. 

Om wat meer rust voor kinderen, ouders 

en collega’s in te bouwen, hebben we 

besloten om wat aanpassingen te doen.  

Groep 1 en 2: Gezamenlijk overblijven in 

één van de lokalen. 

Groep 3 en 4: Gezamenlijk overblijven in 

één van de lokalen. De overblijfmoeders 

van de huidige groep 3, 4 en 5 nemen deze 

groepen voor hun rekening.  

Groep 5 en 6: Gezamenlijk overblijven in 

één van de lokalen. De overblijfmoeders 

van de huidige groep 6, 7 en 8 nemen deze 

groepen voor hun rekening.  

Groepen 7 en 8 eten bij de eigen 

leerkracht in het lokaal.  

De pleinwacht na het overblijven blijft 

ongewijzigd.  

 

We hopen dat deze aanpassingen een 

positief effect zullen hebben op alle 

betrokkenen bij het overblijven.  

De ouders die de enquête hebben ingevuld, 

willen we hartelijk bedanken voor het 

meedenken in deze! 

Bovenstaande hopen we na de 

herfstvakantie op te pakken. Het is fijn als 

het overblijfrooster ongewijzigd voortgezet 

kan worden. Mochten daar bezwaren tegen 

zijn, laat dit dan weten, dan hopen we daar 

een oplossing voor te zoeken.  

Traktaties 

Het is al jarenlang gebruikelijk dat de 

kinderen met hun verjaardag in de eigen 

klas trakteren. De laatste tijd gebeurde het 

soms dat ook aan broertjes/zusjes of 

vrienden uit andere klassen getrakteerd 

werden. Dit is niet de bedoeling. Het kan 

voor ongemakkelijk situaties zorgen als één 
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kind in de klas een heerlijke traktatie krijgt 

en de anderen niet. We willen u vragen om 

dit dan voor of na schooltijd mee te geven.  

Luizencontrole 

Op maandag na de herfstvakantie staat er 

weer een luizencontrole gepland. Gezien 

het feit dat er de laatste tijd verschillende 

gevallen gemeld zijn, is het goed om dit 

door te laten gaan. We hopen op maandag 

na de vakantie te kijken of we in praktische 

zin iets aan moeten passen. Het is in ieder 

geval verstandig om onderling voldoende 

afstand te houden.  

Wonderlijk Gemaakt  

Na de vakantie 

starten we met 

de verschillende 

lessen van 

Wonderlijk 

gemaakt. In alle 

groepen is de 

eerste les aan de 

beurt. Deze lessen worden al jarenlang 

gegeven. Vanaf het begin is nadrukkelijk 

aangegeven dat de eerste 

verantwoordelijkheid in deze bij u als 

ouders ligt. Daarom is als het goed is in elk 

gezin het boekje ‘Wonderlijk gemaakt voor 

ouders’ aanwezig. Hierin vindt u de 

hoofdlijn van elke les. We willen u vragen 

om deze met uw kind(eren) te bespreken. 

Daarna is het ook goed om er onderling in 

de klas over door te spreken.  

GMR 

Op dinsdag 26 oktober hoopt de GMR te 

vergaderen in de Prins Maurtisschool. 

Tussenrapportage 

Op donderdag 28 oktober hopen we in de 

groepen 3 t/m 8 de eerste tussenrapportage 

mee te geven. Hierin treft u een overzicht 

aan van de eerste resultaten van dit 

schooljaar. Het is nog geen definitief 

rapport, dat komt later dit jaar. Het is wel 

goed dat u op de hoogte bent van de 

voortgang van de ontwikkeling van uw 

kind(eren). 

ICT 

Op ICT 

gebied 

wordt er in 

de 

komende 

weken veel aangepast binnen school. Er 

wordt een nieuw wifi-netwerk aangelegd. 

Alle computers worden vervangen. Daarbij 

maken de vaste computers plaats voor 

laptops. We zorgen ook dat we wat meer 

computers hebben, zodat deze flexibeler 

ingezet kunnen worden in ons onderwijs. 

In de groepen 5 t/m 8 worden ook de 

digiborden vervangen.  

Ook gaan we volledig over naar Office 365 

en zal er geen fysieke server meer op school 

staan. Hiermee hopen we ook voorbereid te 

zijn voor de komende jaren.  

Bovenstaande wordt binnen alle vijf de 

scholen van onze vereniging opgepakt. Elke 

school heeft op detail wel eigen keuzes 

gemaakt.  

Op dinsdagmiddag 16 november worden 

we als team volledig bijgepraat over de 

nieuwe apparatuur en de manier van 

werken. Dat zal best even omschakelen 

zijn. Deze middag hebben alle kinderen 

vrij. 

Herfstvakantie 

We wensen allen een goede herfstvakantie 

toe. Hopelijk is er gelegenheid om even 

afstand te nemen van het schoolwerk. Veel 

kinderen zijn er ook aan toe. We hopen op 

maandag 25 oktober weer te starten.  
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Afsluitend 

Het christelijke en reformatorisch 

onderwijs stond de afgelopen weken 

veelvuldig in de belangstelling. Op 5 

oktober, de dag van de leraar, zijn in de 

Tweede Kamer moties aangenomen 

rondom bijv. de identiteitsverklaringen van 

scholen. Als deze moties uitgevoerd gaan 

worden, zal dat scholen beperken in hun 

vrijheid op godsdienstig gebied en op het 

gebied van Bijbelse waarden en normen. En 

dit is juist de basis van onze scholen met de 

Bijbel. Daarnaast is er een wetsvoorstel 

ingediend om artikel 23 van de grondwet, 

over de vrijheid van onderwijs, te 

moderniseren. Ook dit is een zorgelijke 

ontwikkeling. Dan zal de visie van de 

maatschappij uitgangspunt moeten zijn 

voor het onderwijs i.p.v. Gods Woord. 

Daarbij kwam ook nog een kritisch artikel 

in de NRC over vermeende invloed van 

christelijke en reformatorische scholen op 

de inhoud van lesmethoden. Hoewel hierin 

gelukkig nuance aan te brengen is, laat het 

wel duidelijk iets zien van alle bedreigingen 

die er zijn voor het onderwijs wat gegrond 

is op Gods Woord.  

Bovenstaande lezend bekruipt u mogelijk 

het gevoel van grote zorgen. Deze zorgen 

zijn ook reëel en heel concreet. 

Tegelijkertijd mogen we weten dat God 

regeert! Uiteindelijk zijn de scholen en is 

het onderwijs niet van onszelf. Ook de 

kinderen zijn niet van ons. Ze zijn van God! 

Dat geldt ook voor het onderwijs. In de 

allereerste plaats is nodig dat wij allen 

persoonlijk, door genade, mogen 

beantwoorden aan het doel van onze 

Schepper, namelijk Zijn Naam groot 

maken. Dan mogen we allemaal wel bij 

onszelf beginnen. Als Hij ons leven regeert, 

kunnen we met Daniël zelfs in Babel zijn! 

Tegelijk willen we u oproepen om het 

onderwijs en het (eeuwig) welzijn van onze 

kinderen op te dragen aan de troon van 

Gods genade. We hopen en bidden dat het 

onderwijs op school doortrokken mag zijn 

en blijven van Gods heilzame geboden.  

Heel passend zijn de verzen 2 en 3 van 

Psalm 37. 

Stel op de HEER’ in alles uw betrouwen. 

Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk,   

leer 

Uw welvaart op Gods trouw volstandig 

bouwen.  

Verlustig u met blijdschap in de HEER’, 

Dan zal Hij u in liefd’ en gunst 

aanschouwen, 

U schenken wat uw hart van Hem begeer’.  

Geen ijd’le zorg doe u van ’t heilspoor 

dwalen, 

Houd in uw weg het oog op God gericht, 

Vertrouw op Hem, en d’ uitkomst zal niet 

falen. 

Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht, 

Doen dagen als de morgenzonnestralen, 

En blinken, als het helder middaglicht. 

 

Hartelijke groet ook namens het team, 

L.L. Verweij 


