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Familie W. Kok
Wellicht heeft u het ook vernomen dat er zorgen zijn in het gezin van Wijnand en Corrie Kok. Bij de
driejarige Adriaan werd een tumor in een van de nieren gevonden. Dat geeft het mannetje veel pijn.
Inmiddels zijn de wekelijkse chemokuren gestart. Ook dat valt de jonge Adriaan zwaar. En daardoor gaat
hij steeds minder eten waardoor sondevoeding straks in beeld komt. Met de chemokuren probeert men
de tumor te bestrijden en over enkele weken hoopt men dan deze tumor operatief te kunnen verwijderen.
Grote kans dat dan ook de nier niet gespaard kan worden. Al met al een heel moeilijke weg voor het hele
gezin en nabije familie. De kleine Adriaan is wel heel blij met de verschillende ansichtkaarten die nu al
voor hem in de brievenbus zaten. We hopen dat u het mannetje en zijn familieleden in uw gebeden wilt
gedenken en dat de Heere die gebeden om beterschap en ondersteuning daadwerkelijk wilt verhoren.
Mailverkeer.
Het communiceren per mail wordt de laatste jaren steeds intensiever gebruikt. Ook vorige week heeft u
allemaal alweer een mail van school ontvangen! Mocht dat niet zo zijn, dan willen we dat graag even
horen. Dan loopt er iets niet zoals het zou moeten. We willen dat dan graag oplossen. Doet u even een
belletje naar school als u vorige week dus geen schoolmail heeft ontvangen?
Namens de kleuterjuffen ……
hebben we aan het begin van het nieuwe schooljaar een aantal wensen op een rijtje gezet:
➢ De moeders van de kleuters mogen i.v.m. de Coronamaatregelen nog steeds hun kind(eren) niet
naar binnen brengen. En dus gaan alle kleuters bij het belsignaal met de juf en zonder de ouders
mee naar binnen. Buiten lijkt dat wel eens moeilijk, maar eenmaal binnen zijn de nieuwelingen
zo op hun gemak. Zit daar maar niet over in.
➢ De kinderen hebben gymkleding nodig! D.w.z. een gymshirt, een gymbroekje/rokje en
gymschoenen, liefst met klittenband en voorzien van de naam van het kind. Dit alles graag in een
opvallend tasje dat op school mag blijven. Ook de tas voorzien van de naam van het kind! Met
enige regelmaat komen de gymkleren mee naar huis om gewassen te worden.
➢ De rugtas van uw kind graag voorzien van de naam van uw kind.
➢ Op donderdagmiddag hadden we altijd te maken met een speelgoedmiddag! Dat is nu ook even
niet zo. En dus mag er voorlopig geen eigen speelgoed mee naar school.
➢ Voor de verjaardag van vader en moeder maken we op school een eenvoudig cadeautje. De data
kunt u via de mail aan de kleuterjuffen doorgeven. U mag ook gerust deze week een briefje
meegeven met daarop de datum van de verjaardag van papa/mama. Deze regel geldt alleen voor
de kinderen van groep 1. De ouderverjaardagen van groep 2 zijn al bekend.
➢ Aan het begin van de kleuterperiode krijgt uw kind een liedboekje. Hierin kunt u de liedjes
bewaren die uw kind op school leert en op papier mee naar huis krijgt. Dit liedboekje is bedoeld
voor de gehele kleuterperiode. De psalm van de week geven we niet op papier mee. U vindt de
psalmenlijst in de schoolgids.
Geen geld meer op zak, maar via de bank.
Op veler verzoek hebben we een bankrekening beschikbaar om gelden naar school over te kunnen
maken. U kunt daar desgewenst gebruik van maken. U mag ook nog steeds het contante geld met de
kinderen meegeven. Aan u de keus. Het gaat om de het volgende IBAN nummer:

NL 52 RABO 0129 9893 04 t.n.v. Ouderbijdragen School met de Bijbel, Maartensdijk.

Blokfluiten.
In verband met de zwangerschap van juf Post starten dit schooljaar de D.V. blokfluitlessen pas na de
Kerstvakantie. We komen daar later nog wel op terug.
Tafeltennis.
Ook dit jaar willen we de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 opnieuw de mogelijkheid bieden via
school goede tafeltennisbatjes te bestellen. De ervaring leerde ons dat de leerlingen met een eigen batje
vaak zuiniger omgingen dan met het batje van een ander en dus willen we aan het begin van het
schooljaar u in de gelegenheid stellen een kwalitatief hoogwaardig kunststof batje bij ons te
bestellen voor de prijs van € 3,00. Wij zullen, met een watervaste stift, de batjes voorzien van de naam.
Interesse? Vul het bestelstrookje (Nr. 1) in en geef het deze week met het geld af bij meester Prosman.
Schoolbibliotheek.
Aan het begin van dit cursusjaar willen we u wijzen op onze omvangrijke schoolbibliotheek. Wekelijks
kunnen de kinderen twee boeken van school lenen. (voor een vakantie van tenminste één week zelfs 4)
We hopen 17 september weer te starten met het uitlenen. Wel vragen we hiervoor een geringe bijdrage,
zodat juf Prosman met regelmaat oude boeken kan vervangen door nieuwe exemplaren. We rekenen per
kind, per jaar slechts € 5,00 met een maximum van € 12,50 voor een gezin. De kinderen uit groep 3
betalen slechts € 2,50 omdat zij pas na de kerstvakantie boeken kunnen meenemen. Als u uw kind(eren)
gebruik laat maken van onze schoolbieb, dan verzoeken we u vriendelijk het desbetreffende strookje
(Nr. 2) in te vullen en mee te geven. Gelijktijdig kunt u dan ook het verschuldigde bedrag meegeven.
Wilt u er wel op toezien dat onze boeken t.z.t in een degelijke tas vervoerd worden? Worden de boeken
te laat ingeleverd, dan volgt er een boete van € 0,40 per boek, per week. Helaas ‘verdwijnen’ er weleens
boeken. Voor ons is het het eenvoudigst als u (bijvoorbeeld via boekhandel Van den Berg) zelf voor een
nieuw exemplaar zorgt. Lukt dat niet, dan kijken we samen naar een andere passende oplossing.
Tenslotte vragen we u dringend om, i.v.m. het Coronavirus, de boeken thuis schoon te maken voordat
de kinderen deze op school inleveren. Bij voorbaat dank!
Verkeersveiligheid.
Enkele opmerkingen die u thuis vast wel even met de kids kunt bespreken.
De paadjes achter de diverse woningen rond de school zijn alleen bestemd voor de bewoners van
die woningen. Die moeten onze leerlingen (en ook de ouders) dus niet als openbare fietspaden
gaan gebruiken. Wilt u er ook op letten?
Rond de herfstvakantie worden de fietsen van de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 op
school op veiligheid gekeurd. Zou u nu al eens kritisch naar de fietsen van uw kind(eren) willen
kijken? Wij maken ons echt zorgen als er een kind op een gammel karretje of met hele slechte
remmen het schoolplein komt oprijden.
Gaan de kinderen na schooltijd soms met andere kinderen mee naar huis en moet de fiets op
school blijven, dan kan dat, maar dan moet de fiets wel in de schuur worden gezet. Daar staan
ze veilig achter slot en grendel.
Als school hebben we ook te maken met buren. Die mensen parkeren graag hun auto voor de
eigen deur. Als de schoolbel aan- of uitgaat geeft dat een hele drukte in die smalle straatjes. Het
gevaar bestaat dat de nog vaak op hun fietsje slingerende schoolkinderen een geparkeerde auto
schampen. Dan wordt er bij ons aan de schoolbel getrokken om de schade te vergoeden.
Natuurlijk gaan wij daar niet klakkeloos op in, maar het zorgt wel voor moeilijke situaties en ook
wij hebben liever een goede buur als een verre vriend. Wilt u er dus een beetje op letten bij het
halen en brengen van de kinderen? We zetten de hekken wagenwijd open en dus… blijf niet met
uw (bak-)fiets op straat, maar kom op het plein!
In het verleden spraken we met elkaar af om de Irenelaan en de Beatrixlaan als
eenrichtingswegen te gebruiken. Dus gaan we met onze auto’s allemaal vanaf de Julianalaan de
Irenelaan en vanaf de Bernhardlaan de Beatrixlaan in.
Slotopmerkingen:
➢ De tijden waarop de school uitgaat, zijn wel bekend, maar voor de duidelijkheid willen we nog
wel even de begintijden van de school vermelden. Iedere dag beginnen we ’s morgens om 08.45
uur en ’s middags (m.u.v. de woensdag) om 13.15 uur. Dat moet iedereen kunnen onthouden
en ……… wij beginnen graag op tijd.
➢ Een kwartier voor de begintijden mogen de kinderen op school verschijnen. Niet eerder, want
dan is er ’s morgens nog geen pleinwacht en tijdens de middagpauze zijn de schoolhekken
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gesloten. Om 13.00 uur gaan die pas weer open! Let u er ook op zodat de kinderen niet nodeloos
voor het schoolhek behoeven te wachten.
Door het Coronagebeuren moeten wij erop letten dat de kinderen na schooltijd direct naar huis
gaan. Dan gaan de hekken weer op slot. Houdt u er ook rekening mee? Natuurlijk hopen ook wij
dat we die regel weer snel kunnen schrappen.
Na 1 mei 2021 worden er geen nieuwe leerlingen meer aan de eerste groep toegevoegd. De
kinderen die vanaf die datum 4 jaar worden kunnen pas na de zomervakantie naar school.
De gevonden voorwerpen belanden ook dit jaar weer in een inmiddels geleegde krat bij groep
vijf. Zijn de kinderen iets kwijt, dan kunnen ze het daar misschien weer terugvinden. Om
zoekraken te voorkomen raden wij iedereen aan kleding, tassen, bekers en broodtrommels van
een naam te voorzien.
Op school sparen we nog steeds postzegels en schone plastic doppen van flessen en pakken. Ook
kunt u nog steeds uw gebruikte frituurvet kwijt in de gele kliko’s in één van onze bergingen.
Enkele jaren terug begonnen we ermee dat de kinderen geen drinken in pakjes meer meenamen,
maar in flessen of goed afsluitbare bekers. Dat is toen goed opgepakt. Daar gaan we graag mee
verder want zo sparen we ons milieu.

(Voor alle voornemens en data geldt: Deo Volente…)

Agenda
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag

3 september
11 september
17 september

Donderdag
Vrijdag
Maandag

19 september
25 september
28 september

’s Middags luizencontrole.
Groep 2 vrij.
Jaarvergadering vereniging School met de Bijbel.
Alle leden hartelijk welkom! Aanvang 19.45 uur.
(ingang Pr. Beatrixlaan) Om 19.30 uur staat de koffie klaar.
Start schoolbibliotheek.
Groep 2, 3 en 4 vrij.
Volgende nieuwsbrief.

De strookjes bij deze nieuwsbrief vóór 4 september inleveren a.u.b.!
---------------------------------------------------------------strookje nr. 1 ----------------------------------------------

Tafeltennisbatjes.
De vader en/of moeder van …………………………………………………………………………………………………………..
bestellen bij deze ……… * tafeltennisbat(jes) voor de prijs van € 3,00 per stuk. (*aantal invullen a.u.b.)

Graag inleveren vóór 4 september bij de eigen juf of meester of bij meester Prosman.

-------------------------------------------------------------strookje nr. 2 ---------------------------------------------Schoolbibliotheek.
Voor de schoolbibliotheek geven zich op van de familie
……………..…………………………………………………………………………………………………………………(achternaam)
……………………………………………………………………………………………………….(adres) de volgende kinderen:

1. ……………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………
Hiervoor wordt het bedrag van € ……,… betaald.
Graag inleveren vóór 4 september bij juf of meester Prosman.

