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Ter bezinning
Voor u gelezen.
’t Zal zijn –sprak Jezus- als in Noachs dagen.
De mensheid zocht alleen naar aards geluk.
Ze aten, dronken en ze waren druk.
Te druk om naar hun eeuwig heil te vragen.
Ze trouwden en genoten van het leven,
Maar hebben Noachs prediking veracht,
Die hij hun vele jaren had gebracht.
Ze hebben er geen aandacht aan gegeven.
Tot op een dag de waat’ren zijn gaan stromen
En Noach al de ark was ingegaan.
Ach, hadden zij Gods roepstem toch verstaan.
Nu zijn ze in de zondvloed omgekomen.
Zo zal het zijn als Jezus wéér zal keren.
Men zal ook met van alles bezig zijn.
Maar zijn er dan nog mensen, groot en klein,
Die Hem verwachten, en Zijn komst begeren?
Of zijn er die soms voor Zijn komst nog beven,
Daar zij nog leven in de duisternis?
Vlucht naar de ark van uw behoudenis.
Naar Jezus, de Behouder van uw leven.
Doe niet zoals men deed in Noachs dagen.
Neem toch de roep van Jezus nog te baat.
De zondvloed kwam, voor hen was het te laat.
Nog is er tijd naar ’t eeuwig heil te vragen.
M.A. Groeneweg-de Reuver

Data
● 9 december:
Verjaardag Juf van Leeuwen-Dieleman
● 10 december:
Verjaardag Juf Reijerkerk
● 12 december:
Verjaardag Mw. van Vugt
● 14 december:
Groep 1 t/m 4 vrij
● 15 december:
Verjaardag Juf de Jongh-Midavaine
● 18 december:
CJG-inloop-spreekuur, 08.30-09.15 uur

● 20 december:
 Kerstfeest kleuters, 19.00 uur
 Groep 1 en 2 ’s middags vrij
● 21 december:
 Groep 1 en 2 vrij
 Groep 3 t/m 8 Kerstfeest
 De school gaat om 12.15 uur uit.
● 24 december:
Verjaardag Juf Romijn
● 24 december t/m 4 januari:
Kerstvakantie

Verdriet
Vanmorgen, 29 november 2018, kregen we het verdrietige bericht dat de vader van juf
Huijsmans vannacht is overleden. Meneer Stunnenberg uit Leimuiden was ernstig ziek.
We herinneren ons hem als een hartelijke en meelevende vader toen zijn kinderen bij ons
leerling waren. Hij was ook een betrokken ouderraadslid.
Het verdriet en de lege plaats zullen groot zijn in het gezin én in de kerkelijke gemeente van
Aalsmeer.
We wensen mevrouw Stunnenberg met haar kinderen en kleinkinderen en allen die om hen
heen mogen staan, van harte de sterkte en troost van de Heere toe, nu, in deze verdrietige
week, maar ook in de stille toekomst. We bidden dat ze iets mogen ervaren van wat we lezen in
Psalm 13: “Maar in dit smartelijk verdriet, mistrouwt mijn hart Uw goedheid niet, Die mij
genadig bijstand biedt”.
Informatieavond Voortgezet Onderwijs
Op donderdag 10 januari 2019 houden we een informatieavond voor de ouders van groep 8 in
verband de overgang van hun kinderen naar het voortgezet onderwijs. Hierover ontvangt u vlak
voor de kerstvakantie uitgebreider informatie.
Kerstfeest
De kerstviering met de kleuters vindt dit jaar op donderdagavond 20 december plaats. Speciale
uitnodigingen hiervoor worden t.z.t. verstuurd.
“Mogen opa’s en oma’s of andere belangstellenden ook komen?” is een veel gestelde vraag. De
plaatsen in de gemeenschapsruimte zijn echter beperkt. Wie mogen er wel en wie niet? Die
keuze is aan u! Per kleuter kunnen we 2 volwassenen ‘plaatsen’. Jongere en/of oudere
broertjes/zusjes horen daar niet bij.
Vrijdagmorgen 21 december hopen we het kerstfeest met de groepen 3 t/m 8 te vieren. Dit is
alleen voor de leerlingen. De kleuters zijn deze morgen vrij.
Kinkhoest
Er is een aantal kinderen met kinkhoest op school.
Meer informatie over kinkhoest, bijvoorbeeld over hoe te handelen, vindt u op
onze website.
Wanneer bij uw kind(eren) door de huisarts kinkhoest is vastgesteld, horen we
dat graag i.v.m. met onze meldingsplicht infectieziekten.

Koffieochtend
30 januari staat onze volgende koffieochtend gepland. We delen u nu al vast mee dat we de
ouderraad bereid hebben gevonden om een crèche te verzorgen voor de opvang van de
kleinere, niet naar schoolgaande kinderen.
Houd de volgende nieuwsbrief maar in de gaten voor het onderwerp en de opgave.
MR - Termijn instemmingsrecht/adviesrecht
De medezeggenschaapsraad (MR) is in 2009 opgericht. Destijds is het instemmingsrecht
omgezet naar adviesrecht. Eén keer in de vijf jaar dient onder en ouders en personeel gepeild te
worden of het standpunt van het bestuur nog voldoende wordt ondersteund. In 2013 heeft een
peiling bij ouders en personeel plaatsgevonden en viel de uitslag positief uit voor deze
omzetting. De Wet Medezeggenschap op scholen biedt in artikel 24 lid 2 ook een andere
mogelijkheid. Op grond van dit artikel is het mogelijk dat de medezeggenschapsraad zelfstandig
besluit om instemmingsrechten om te zetten in adviesbevoegdheden. Een peiling binnen de
gehele achterban is dan niet noodzakelijk. Een dergelijke omzetting heeft een looptijd van
maximaal twee jaar en is daarmee dus beduidend korter dan de eerder genoemde vijf jaar.
Op basis van een aantal standpunten heeft de MR besloten om de keuze voor adviesrecht voor
een periode van 2 jaar zonder zo’n peiling te verlengen. Het onderlinge vertrouwen tussen het
bestuur en de MR is in ruime mate aanwezig. De informatieverstrekking vanuit het bestuur
richting de MR is meer dan voldoende. Na 2 jaar is herbeoordeling mogelijk en kan alsnog een
peiling worden uitgezet. De MR is van mening dat dit voldoende flexibiliteit geeft. Inmiddels is
het standpunt van de MR bij het bestuur kenbaar gemaakt.
MR - Verkiezingen
In de eerste schoolweken zijn er verkiezingen gehouden voor de medenzeggenschapsraad.
Inmiddels zijn de stemmen geteld en kunnen wij u de uitslag melden.
 Namens het personeel is afgetreden: A. (Aartjan) van Wijngaarden en
namens de ouders W. (Willem) Ligtenberg.
 Om de MR weer voltallig te maken werden gekozen:
V.(Vincent) van Zuijlen (personeel) en
W.E.M. (Wilma) Hobo-van Es (ouder).
Beiden hebben hun verkiezing aanvaard.
De MR vertegenwoordigt ouders en personeel en adviseert het bestuur over alle
aangelegenheden in en rond de school die belangrijk zijn voor zowel ouders en leerlingen als
directie en personeel. Contact zoeken met de MR kan heel eenvoudig door iemand aan te
spreken of via mr@deakkerlisse.nl
Media-avond ouders en leerlingen groep 7
In de Schoolgids hebt u kunnen lezen dat we op 16 januari een ouderavond
voor groep 7 hopen te houden. Voor de invulling van het programma zijn we in
contact gegaan met de werkgroep Nieuwe Media van Driestar educatief. Deze
werkgroep doet onder leiding van de heer Wim van den Bosch onderzoek naar
de invloed van nieuwe media op oud en jong in gezin, kerk en school.

Men heeft intussen flink zijn sporen verdiend op dit
terrein en heeft regelmatig over dit onderwerp
geschreven en al veel ouderavonden en lezingen
verzorgd.
We herkennen allemaal de grote hoeveelheid vragen
en dilemma’s waar we als opvoeders tegenaan lopen
bij de vorming van onze kinderen op dit terrein. Dhr.
v.d. Bosch helpt hierbij met zijn schat aan ervaring,
grote kennis en concrete, praktische benadering.
Hierin heeft hij oog voor de actuele realiteit, waarbij
hij zich baseert op een Bijbelse visie op mediagebruik.
Meneer v.d. Bosch reikte ons het idee aan om een ouder-kind-avond te organiseren. Vorig jaar
hebben we dat ook gedaan. Er was een hoge mate van tevredenheid. Ouders en leerkrachten
hebben het erg waardevol gevonden en geadviseerd om het elk jaar te doen. Nodig wéér alle
ouders én alle leerlingen van groep 7 uit. Een veel kleinere doelgroep, maar die kun je dan veel
gerichter benaderen met een optimaal ‘rendement’. We hebben daar een speciaal, interactief
programma voor ontwikkeld.
Hoe ziet de opzet er concreet uit?
1. Opening voor ouders, kinderen en team
2. Presentatie voor ouders, kinderen en team
3. Groepsgesprek voor kinderen
4. Groepsgesprek voor ouders
5. Gezamenlijke afronding
Wat maakt deze opzet succesvol?
 Een gezamenlijke doordenking van een basishouding bij mediagebruik: vreemdelingschap,
grenzen in acht nemen, de goede richting wijzen en inslaan, verantwoordelijkheid.
 Er zijn concrete opbrengsten: Vanuit de groepsgesprekken gaan we met praktische,
haalbare afspraken naar de gezamenlijke afronding. Daar worden de afspraken in volgorde
van belangrijkheid gebundeld tot een set van vijf. Deze komen op een flyer. Deze vormt de
richting voor de toekomst. Zo wordt het iets van “ons”. Hier hebben we wat aan in de
toekomst!
 Belangrijk dus, dat alle ouders en kinderen van groep 7 er zijn.
Waarom groep 7?
De ervaring van de werkgroep heeft geleerd dat dit het meest effectieve moment is. De praktijk
wijst uit dat veel kinderen in groep 8 (in verband met hun overgang naar het voortgezet
onderwijs een mobiel krijgen (vergelijk het met de nieuwe fiets en een nieuwe tas). Kinderen en
ouders worden op deze wijze al in groep 7 hierop voorbereid en geholpen bij het maken van
afwegingen en keuzes. Zou je het in groep 8 doen, is het voor sommigen in dit opzicht
‘achterhaald’, omdat de keus al is gemaakt.
De ouders en kinderen van de groepen 7 krijgen hierover een aparte uitnodiging met
agenda. Houdt ú allemaal de datum vrij?! Hartelijk welkom op 16 januari!

Parkeren en veiligheid
We vragen uw aandacht voor het parkeren rondom de school.
● In de Schoolstraat zijn enkele parkeervakken, waar je permanent mag parkeren.

● In de Schoolstraat zijn enkele parkeervakken met een zgn. kiss-and-ride-aanduiding.
Hier mag je alleen stoppen om kinderen in-en uit te laten stappen. Je auto niet verlaten dus!
Ook wel genoemd de “Zoen-en Zoef-strook”. De naam zegt genoeg!

● In de Schoolstraat zijn enkele parkeervakken, met een zgn. laad-en-los-aanduiding.
Deze ruimte is speciaal aangelegd voor het busvervoer en de bezorgdiensten. Formeel geldt
hier hetzelfde als voor de kiss-and-ridestrook. Je auto hier niet onbeheerd achterlaten dus.

● Op het Heemskerkterrein is parkeerruimte genoeg.

Mogelijkheden te over zou je denken. Toch zien we regelmatig, dat ouders
 Langdurig parkeren, waar het niet mag.
 Stoppen om in- en uit te stappen, waar het niet mag.
 Hun auto half op het trottoir parkeren.
 Vooral bij regen e.d. de parkeerregels ‘met voeten treden’.
Misschien beseft u het niet of onvoldoende, maar u begrijpt vast wel dat we ons hier flink zorgen
om maken. Er ontstaan gevaarlijke, onoverzichtelijke situaties voor de kinderen die lopen en/of
met de fiets naar school komen. Juist bij schemer, regen, autolichten, slecht zicht enz.
Daarom willen we vanuit school – VOOR DE VEILIGHEID VAN UW EIGEN KINDEREN – u
wijzen op uw grote verantwoordelijkheid om onze kinderen veilig naar school te brengen of te
laten gaan. Door middel van dit stukje willen we u oproepen bij te dragen aan veiliger parkeeren verkeersgedrag.
Wilt u nog eens nadenken over úw antwoord op deze 2 vragen?
● Geven we als volwassen opvoeders het goede voorbeeld aan onze kinderen?
● Hoe komen we over bij buurtbewoners en andere burgers van Lisse?

Personeel
Sinds vorige week is juf de Jong uit groep 1b/2b weer volledig aan het werk. Het reintegratieproces is voorspoedig verlopen. We bedanken bijzonder juf Daudeij die al die tijd in
deze groep heeft kunnen werken. Heel fijn voor de kinderen dat de vervanging steeds door één
en dezelfde juf kon worden waargenomen. We bedanken ook de jufs Huijsmans en van der Kolk
die op hun beurt juf Daudeij hebben vervangen.

Sulawesi
In de maand november hebben we het zendingsgeld
ingezameld met een bijzondere bestemming:
Hulp aan het zwaar getroffen Sulawesi!
Hartelijk bedankt! Er zijn ook honderden lege flessen
ingeleverd. Mooi om te ervaren hoe enthousiast dit
idee van een paar meisjes uit groep 7 werd omarmd!
We zijn benieuwd naar de totale opbrengst. We gaan
het storten op de bank en hopen u in de volgende
nieuwsbrief meer te kunnen vertellen.

Verhuisd
Vrijdag 1 december nemen we afscheid van Thijs van Kesteren. Hij verhuist naar Bodegraven en
zal daar naar de Verhoeff-Rollmanschool gaan.
Thijs, we wensen je een fijne tijd op je nieuwe school en hopen dat je daar snel gewend zult
zijn!
Ziekmelding
Via onze website kunt u de afwezigheid melden van uw kind(eren), bijvoorbeeld vanwege ziekte.
Onder het tabblad ‘Ouders’ vindt u het kopje ‘afwezigheidsmelding’.
Het heeft onze voorkeur als u uw kind(eren) afmeldt via de website. Het komt nl. regelmatig voor
dat ouders een e-mail naar de leerkracht sturen, maar dat deze die dag juist afwezig is in verband
met een lesvrije dag, nascholing, etc. Ondanks uw goede wil, zijn we dan toch niet op de hoogte
van de melding en nemen we telefonisch contact met u op.
Wanneer u de afwezigheid meldt via de website wordt de melding automatisch verstuurd naar de
leerkracht die die dag voor de betreffende groep staat.

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: Deo Volente
GR/EvL

