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Voel je vrij! (2)  Vrijheid & Vrede |  Hallo!  

 We leven in een vrij land. Dat was het ultieme verlangen van veel bange, 

verdrietige mensen tijdens WOII. De Bevrijding was een droom waarvan je niet 

wist of deze ooit zou komen en of je deze ooit levend mee zou maken. Want niet alleen voor 

soldaten, onderduikers en verzetsmensen was de oorlog een leven met voortdurend de dood 

voor ogen; dit gold ook voor ieder ander. Een verdwaalde bom of kogel kon jou zomaar treffen. 

En nu zijn we vrij. Vrijheid en Vrede zijn twee verschillende 

begrippen. Bij ‘vrede’ denken we aan de afwezigheid van 

oorlog. Als je het begrip ‘vrede’ duidt zoals de Bijbel dat 

doet, gaat het veel verder. Dan hebben we het pas echt over 

duurzame vrede. 

Als wij elkaar begroeten, zeggen we vaak ‘hoi’ of ‘hallo’. 

Beide begrippen betekenen eigenlijk niets. Als we 

‘goedemiddag’ zeggen, wensen we de ander in ieder geval 

nog iets toe. Maar kennelijk is dat ook niet meer bewust, 

want je moet het eens wagen om ‘goedemiddag’ te zeggen 

om 5 voor 12 ‘s morgens. Dan krijg je steevast te horen: ‘Het 

is nog morgen hoor!’ Alsof je elkaar dan niet alvast een 

goede middag mag wensen… 

In de Bijbel –en nog steeds in semitische landen (Joods en Arabisch) wensen de mensen elkaar 

Vrede toe – óók als het geen oorlog is. Bedoeld wordt hier: Ik wens jou toe: diep geluk en 

harmonie met God en de mensen. Want als je in die gemoedstoestand leeft kán er geen oorlog 

ontstaan. 

Ik vermoed dat ons op het eerste gezicht nietszeggend woord ‘Hallo’ afkomstig is van het 

Joodse groetwoord voor vrede: ‘Shalom!’ Onze taal is sterk beïnvloed door de meegebrachte 

taal van Joden in de diaspora, de tijdelijke verstrooiing. Wellicht zijn we dus wel door het steeds 

slordiger en onnadenkend uitspreken een mooie groet kwijtgeraakt. Hoe hemeltergend is het, 

dat juist het volk dat ons de vredegroet leerde, op gruwelijke wijze uitgemoord is door een 

Nazi-regime dat schaamteloos ‘Gott mit uns’ op de gespen van het uniform had staan. 

Misschien goed om ons weer eens bewust te worden van de betekenis van een groet. Als we 

‘goedemiddag’ zeggen, bedoelen we ook echt dat we hopen dat die ander een goede middag 
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heeft. En als we gewoon ‘hallo’ zeggen, wensen we de ander diepe vrede toe. De vrede die deel 

uitmaakt van de woorden op de muur bij onze hoofdingang. Eén van de kenmerken van 

christen-zijn. Want we willen heel graag leven met deze woorden: liefde, blijdschap, VREDE, 

geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5 vers 

22). 

We zijn niet volmaakt, maar we kunnen ons er wel in trainen. God almachtig helpe ons daarbij. 

In de kerk ontvangen we Zijn groet via de predikant. Maar door de Geest van God zegt Jezus 

ook nu nog tegen ons: Vrede zij u! Of eigenlijk: , Shalóm! Hallo! En ja, ook deze Jood werd 

vermoord. Door de kerk en de overheid. Maar Hij overwon de dood en wenst ons mensen 

opnieuw vrede toe. Een vrede die, zoals Paulus zegt, alle verstand te boven gaat. Onbegrijpelijk. 

Niet te bevatten. Wát een liefde! 

Kinderen 

In de afgelopen weken kwamen er kinderen bij én gingen er kinderen weg. Benjamin en Jace 

kwamen vanaf andere scholen bij ons op school. Jace in groep 1 en Benjamin in groep 5 (bij 5-

6). Naomi en Lucas werden allebei 4 jaar. Zij zijn gezellig in de steeds groter wordende kring van 

groep 1-2 gekomen. We vinden het erg fijn dat jullie allemaal op school gekomen zijn en 

wensen jullie uiteraard een hele mooie schooltijd toe. 

Naud (groep 6) en Niek (groep 5) gaan in de herfstvakantie verhuizen naar een andere plaats. 

Dat vinden wij natuurlijk jammer, maar we hopen dat Naud en Niek allebei snel gewend zullen 

zijn op de nieuwe school en dat ze het daar weer net zo fijn krijgen. Het ga jullie goed mannen! 

Personeel 

Juf Suzanne is op 3 oktober getrouwd 

met Marnix. De kinderen van groep 7 

hebben dit voor een deel mee kunnen 

vieren op de trouwlocatie in 

Woerden. De kinderen stelden allerlei 

vragen om te checken of bruid en 

bruidegom elkaar goed genoeg 

kennen en we kunnen u geruststellen: 

Ze weten waar ze aan beginnen. Maar 

dat kon je ook wel zien: het kersverse 

paar straalde van geluk. Mooi waren 

de woorden in de kerkdienst uit 

Hooglied: ‘Mijn geliefde is van mij en 

ik ben van hem’. Dit slaat op elkaar als mens, maar ook op God die Zijn trouw belooft met 

onvoorwaardelijke en 100% betrouwbare liefde. Hij verbond zich ook aan Suzanne en Marnix. 

Wát een feest!  
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Naast de stagiaires die al genoemd zijn in de vorige nieuwsbrief, zijn er op vaste dagen in de 

week nog drie stagiaires bij gekomen: Hannah zit in het 2e jaar van PABO Driestar Hogeschool 

en is gedurende een aantal perioden 2 dagen in de week in groep 4-5 (en in 2020 in groep 7). 

Na de herfstvakantie gaat juf Mirthe op 1 vaste dag in de week de muzieklessen verzorgen in 

alle groepen. Mirthe studeert aan het Conservatorium. En Robbin komt vanaf half november 

tot het eind van het cursusjaar als stagiair onderwijsassistent van het Albedacollege in de 

groepen 1-3 op dinsdag en woensdag. We hopen met de inzet van stagiaires een win-

winsituatie te creëren. Zij leren van ons en wij van hen én op deze wijze is er sprake van meer 

menskracht in de school. 

Lied van de maand 

In oktober zingen we in de klassen Psalm 121 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’,  in november Gezang 

44: Dankt, dankt nu allen God” en in december Gezang 145 ‘Nu zijt wellekome’. 

 

Spaardoel cursus 2019-2020 | de MAF 

Dit cursusjaar sparen we net als vorig jaar door voor de MAF 

(Mission Aviation Fellowship). Een internationale christelijke 

organisatie die luchttransport verzorgt naar zendings-

/ontwikkelingsgebieden die niet per weg of boot bereikbaar zijn. Vorig 

jaar spaarden we door middel van spaarkaarten. Dit jaar kunnen kinderen gewoon 

iedere maandag geld meenemen. In  de klassen is een spaartonnetje aanwezig. Vanaf de 

volgende nieuwsbrief zullen we de tussenstand bekend maken. Het is mooi als u uw kind (en 

dus ook uzelf) de gewoonte aanleert om iedere week iets weg te geven voor andere mensen 

die het zo hard nodig hebben. Daarbij gaat het niet om de hoogte van het bedrag, maar om het 

gebaar. 

Tijdens de KSG-dienst is er in de kerk aan de Lek een collecte gehouden voor de MAF. Deze 

collecte bracht € 268,40 op. En één van de leerlingen ging samen met zijn moeder spontaan 

zelfgekweekte pompoenen verkopen. Het resultaat? € 58,50!  

Op vrijdag 1 november komen er weer medewerkers van de MAF op school om in de groepen 

4-8 iets te vertellen over hun werk. Ook in de andere groepen zal er dan nog een keer extra 

aandacht worden besteed aan het MAF-werk. 

Schoolontwikkelingen 

Dit jaar starten we met een aantal nieuwe schoolontwikkelingen. Alle ouders zijn al uitgebreid 

geïnformeerd over de start van de Grip-groep. In deze groep willen we kinderen helpen om 

praktisch talent in te zetten of vaardiger te worden. Om misverstanden te voorkomen: deze 

klas is niet bedoeld om kinderen die niet goed kunnen leren ‘bezig te houden’. Deze klas is ook 

niet bedoeld als handvaardigheidsklasje. Alle activiteiten zullen steeds betekenisvol, doelgericht 

en zinvol moeten zijn. We richten ons in ieder geval op de terreinen: techniek (hieronder valt 
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ook regulier onderhoud), groen, culinair en verzorging van mens en dier. Met betekenisvol 

bedoelen we dat kinderen leren waarom het handig is om bepaalde dingen te kennen en te 

kunnen én zien ze de relatie met het echte leven. Op deze wijze kan er misschien al interesse 

gekweekt worden voor een beroep later. Tegelijk gaan kinderen ook aan persoonlijke 

leerdoelen werken. Dat kan variëren van ‘ik wil leren om nog beter samen te werken’ tot ‘ik wil 

leren hoe ik uit kan rekenen wat ik nodig heb om iets te maken’. We houden u op de hoogte. 

Heel graag willen we ook op locaties gaan kijken en op basis van een tijdelijk project aan de 

slag. (bijvoorbeeld 4 weken lang iedere woensdag 2 uur). Daarom nogmaals een oproep: Wie 

weet er in de omgeving een boerderij, een winkel, een fabriek, een restaurant waar we welkom 

zijn? Laat het alstublieft weten bij ondergetekende. Misschien wordt er op deze wijze wel een 

nieuwe toekomstige werknemer gekweekt… en die gaan we steeds harder nodig hebben in een 

maatschappij die vergrijsd en waar sprake is van een afname van mensen die handig zijn met 

hun handen. 

Een tweede ontwikkeling waar we aan werken is het stimuleren van eigenaarschap bij 

leerlingen. Concreet wordt dit onder andere zichtbaar door de portfolio’s waarin kinderen 

aangeven hoe ze leren, wat ze nog willen leren enz. Door kinderen bewust te betrekken bij hun 

eigen ontwikkeling, nemen ze ook hun eigen verantwoordelijkheid. Het is mooi om te zien hoe 

dit werkt!Wat ook bij eigenaarschap hoort, is je medeverantwoordelijk voelen voor de school. 

Daarom starten we na de herfstvakantie met de oprichting van een Kinderraad. Vanuit de 

groepen 6, 7 en 8 zal er een klassenvertegenwoordiger worden gekozen. Deze 

vertegenwoordigers komen daarna eens in de 6 weken samen –aanvankelijk onder leiding van 

de directeur- om samen te praten over school. Wat gaat goed, wat kan beter? Welke ideeën 

om school leuk en goed te houden leven er? De kinderen leren op die manier actief mee te 

denken, hun standpunten te verwoorden (debatteren), compromissen te sluiten etc. In de 

volgende nieuwsbrief stelt de Kinderraad zich voor. 

 

Hollandse IJssel in beweging 

Op zaterdag 14 september kon er gefietst en gewandeld worden waarbij de RABO-bank scholen 

en verenigingen sponsorde. Ook vanuit onze school hebben ouders en kinderen meegedaan. En 

dus kregen we de verheugende mededeling dat de bank € 172,-- over maakt naar de school! 

Alle sportievelingen bedankt! 

Wees er op tijd bij 

Het komt met enige regelmaat en steeds vaker voor dat kinderen pas na de 2e bel op school 

komen. Dat is echt te laat. Wij willen op tijd beginnen met de lessen. Het is lastig om de 

kinderen hier zelf op aan te spreken. Vaak zeggen ze dan heel zielig: 

‘Maar mama sliep nog…’ en ja, wordt dan maar eens boos op die 

snoepies. Ouders waar dit opvallend vaak voorkwam, zijn inmiddels 

benaderd. Zij zetten hun wekker nu 5 minuten vroeger… Maar laten we 

er allemaal op letten, want anders wordt het een beetje een gewoonte 
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om ‘ergens na half 9 een keer te gaan beginnen’. En als het te vaak voorkomt hebben we een 

meldingsplicht bij de Leerplichtambtenaar. En die is niet mals. 

 

Ouderbijdrage 

Voor het eerst dit jaar wordt de ouderbijdrage automatisch geïnd 

via ons administratiesysteem. Voor u makkelijker. Voor ons ook 

omdat er netjes bijgehouden wordt wie wanneer wat betaald heeft. 

En ja, het werkt. In korte tijd heeft maar liefst 70% van alle ouders betaald! Het 

is misschien goed om te weten dat het systeem automatisch herinneringsmails blijft sturen als 

er nog niet betaald is. Dat voelt misschien als dwingend, maar is bedoeld als geheugensteun. 

Mocht u om bepaalde redenen niet het hele bedrag kunnen voldoen – óók niet in termijnen- 

laat dit dan weten bij ondergetekende. Dan komen we er samen altijd uit. 

Overigens kregen we het volgende bericht door van Schoolkassa: In de maand oktober heeft er 

tot onze spijt een extra afgeschreven termijnbetaling plaatsgevonden. Bij ouders die in termijnen 

betalen is niet alleen per 1 oktober 2019 de eerste automatische incasso (termijnbetaling 2) 

afgeschreven, kort hierop is de derde termijn afgeschreven. Dit laatste had niet mogen gebeuren 

en heeft ervoor gezorgd dat ouders dubbel hebben betaald. Inmiddels is de fout hersteld en is de 

software aangepast. Dit probleem kan zich sinds deze week dus niet meer voordoen. Ouders 

waarbij dit probleem zich heeft voorgedaan, worden in de maand november automatisch 

gecorrigeerd. De incasso van de maand november wordt dan overgeslagen. Ouders hoeven in de 

maand november dus niet te betalen, deze termijnen verrekenen we. 

Ouderportaal  

Omdat gevraagd was aan alle ouders om een aantal vragen te beantwoorden in het 

ouderportaal (bij bijna alle ouders is dit gelukt – bedankt!) werd er opeens weer actief werk 

gemaakt van het indienen van administratieve correcties. Opvallend vaak werden daarbij als 

noodnummer de 06-nummers van beide ouders doorgegeven. Maar deze nummers zijn al bij 

ons bekend. Het veld ‘noodnummer’ is echt bedoeld voor het geval beide ouders op zowel 

vaste- als 06-nummers niet te bereiken zijn. Hier kunt u dus nummers opgeven van familie, 

buren of andere bekenden. Wel handig om dit in het systeem te hebben staan.  

 

De Parro-app | doorgeven privacyvoorkeuren  

De Parro-app is -net als Schoolkassa- een onderdeel van ons 

leerlingadministratiesysteem. In deze app kunt u ook uw privacyvoorkeuren 

aangeven. Deze gegevens worden dan overgenomen in de administratie. Veel 

ouders hebben dit al gedaan, maar nog lang niet iedereen. U helpt ons en uzelf 

enorm door dit er even goed in te zetten. U gaat daarvoor naar het tabblad 

‘instellingen’. -> Tik op ‘profiel’ en scroll naar het kopje ‘mijn kinderen’ -> Geef 
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per kind aan wat de voorkeuren zijn via de stipjes achter het kind. Zie voor meer info over de 

app: https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders 

 

De Vreedzame School | in deze periode werken we aan… 

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor.  Met De Vreedzame 

School leren we de kinderen dat conflicten normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat 

belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe 

zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?  

Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil 

winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de 

verliezer. 

De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen 

denken over een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’. We leren kinderen te laten begrijpen 

waarom afkoelen zo belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een 

oplossing. 

 Namens de coördinatoren Vreedzame School – juf Suzanne 
 

Werkgeheugen en Jungle memory | twee eigen coaches in huis 

Wij hebben onlangs een cursus gevolgd over Jungle Memory. Een digitaal programma ter 

versterking van het werkgeheugen. Een optimaal werkgeheugen stelt ons in staat (oude en 

nieuwe) informatie vast te houden en deze tegelijkertijd te gebruiken in een denkproces. 

Bij het opletten in de groep (concentratie en focus) en tijdens het leren wordt er een groot 

beroep gedaan op het werkgeheugen.  

Wanneer het werkgeheugen niet optimaal aangesproken wordt, vertraagt dit het leren en 

ervaart een kind frustratie. Daarnaast wijzen studies uit dat het werkgeheugen steeds minder 

uitgedaagd wordt, omdat de aandacht-gestuurde gebieden in de hersenen meer dan vroeger 

geprikkeld worden door de sociale media en het spelen van computergames. 

Het goede nieuws is dat het werkgeheugen getraind kan worden! Deze training kan het beste 

vergeleken worden met een training in de sportschool. Om capaciteit te verhogen, moet er flink 

worden doorgezet. Daarnaast zijn efficiënt 

leren gebruiken van leerstrategieën, 

stappenplannen en aanbrengen van structuur 

tijdens het leren even belangrijk als het 

vergroten van de werkgeheugencapaciteit. 

Wij zijn inmiddels gecertificeerd Jungle 

Memorycoach en hebben de training zelf 

doorlopen. Het is zeker geen spelletje, maar 

een pittige training! 

https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders
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Als er signalen zijn dat een leerling een zwak werkgeheugen heeft, dan kunnen de 

mogelijkheden onderzocht worden om de training op school aan te bieden, eventueel 

gecombineerd met thuistraining. De training bestaat uit een training van 6 weken (4x per week 

– 20 minuten en 1x aansluitend Remedial teaching) met een herhalingssessie van 2 weken na 

ca. 2 maanden. Onze Jungle Memory-coaches gaan graag met u in gesprek als er bij uw kind 

signalen zijn van een zwak werkgeheugen. 

Marleen en Jacqueline 

Landelijke stakingsdag 6 november 

Zoals u weet hebben de vakbonden opnieuw een landelijke staking aangekondigd. Op dit 

moment is nog niet helemaal zeker óf de staking door gaat en wie er aan mee gaan doen, maar 

houdt er maar ernstig rekening mee dat ook bij ons personeel die dag gebruik zal maken van 

het stakingsrecht en niet op het werk zal verschijnen. Zodra één en ander definitief is en er 

meer bekend is, hoort u meer.  

 

Folder PCPO 

Op Stichtingsniveau wordt –net als op de scholen- 

ook meerjarenbeleid vastgesteld. Dit strategisch 

beleidsplan –of koersplan- is samengevat in een 

folder. Deze krijgt uw kind vandaag mee. Wilt u 

de volledige uitgebreide versie lezen, dan vindt u deze 

op de website van de Stichting: www.pcpokrimpenerwaard.nl  

 

Agenda tot volgende nieuwsbrief 

21-25 oktober: Herfstvakantie 

Maandag 28 oktober:  Hoofdluiscontrole 

Dinsdag 29 oktober: 8.30 – 9.00 uur gebedsgroep (welkom in de 

personeelskamer) 

Vrijdag 1 november: Herfstfeest kleuters 

Vrijdag 1 november: MAF-medewerkers op school 

Week van 4 november: Voorlopige adviesgesprekken groep 8 

Woensdag 6 november: Stakingsdag 

Donderdag 7 november: AC-vergadering 

Donderdag 7 november: Vergadering SAR-bestuur-directies 

Vrijdag 15 november: 8.30 – 9.00 uur gebedsgroep 

Dinsdag 26 november: 8.30 – 9.00 uur gebedsgroep 

Donderdag 5 december: Sinterklaas (kinderen 12.00 uur uit) 

Vrijdag 6 december: Studiedag personeel (kinderen vrij) 

Dinsdag 10 december:  MR-vergadering 

Donderdag 12 december: AC-vergadering 
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Vrijdag 13 december: 8.30 – 9.00 uur gebedsgroep 

Vrijdag 13 december: Nieuwsbrief 3 

 

Niet vergeten 

O Aanmelden kinderen die vóór 1 oktober 2020  4 jaar worden 

O Aanmelden als luizenmoeder (ook vaders welkom!) bij Trude Knegt (of via directie@pcb-

dewegwijzer.nl) 

O Aanmelden als lid voor de Schooladviesraad – zie schoolgids voor contactpersonen 

O Overmaken ouderbijdrage € 50,-- per op 1 oktober 2019 schoolgaand kind 

O In Parro de voorkeuren voor privacy registreren 

O Doorgeven bedrijf, winkel, fabriek, boerderij etc. etc waar een groepje Grip-kinderen 

welkom is (een paar uur op woensdag een paar weken) 

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Belder, directeur 

 

 

 

Demo politiehonden  


