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Beste ouder(s) en verzorger(s),

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid
te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem
welgevallig is (Romeinen 12:2).
Met deze tekst zijn wij als collega's afgelopen vrijdag het schooljaar begonnen. De
toepassing kwam van Ds. Bobby Schuller van Hour of Power:
Ergens in de 14e eeuw brandde een grote kathedraal in Engeland af. Het stadsbestuur
trok een architect aan en vroeg of deze een nieuwe kathedraal wilde bouwen. Jawel,
sprak de architect, maar alleen met de beste bouwers!
Daarom bezocht hij verschillende bouwplaatsen van kathedralen en sprak met de
werknemers. Hij vroeg wat ze aan het doen waren.
Werknemer 1 zei: Ik sjouw met stenen. Ik weet niet waarom, behalve dat ik dat
opgedragen heb gekregen. Ik verdien zo mijn geld en kan mijn gezin onderhouden.
Werknemer 2 zei: Ik bouw een muur. Ik weet niet waar die voor dient, maar mijn baas
zei dat ie hier moest komen en zo hoog moet worden.
Werknemer 3 stopte waar hij mee bezig was. Hij keek de architect aan, daarna keek hij
met stralende ogen om zich heen en omhoog en sprak... Ik bouw een kathedraal!!
Deze derde werknemer had vanaf die dag een nieuwe opdrachtgever en bleef
kathedralenbouwer.
Wij kunnen ons bij alles wat we doen in Gods koninkrijk steeds afvragen: voeren wij onze
taken uit omdat die ons opgedragen zijn? Of ‘bouwen we een kathedraal’?
Voor de leerkrachten: draaien we onze lessen in onze eigen groepen af? Of werken we
aan de toekomst van onze leerlingen?
Voor de leerlingen: maak ik braaf mijn lesjes en leer ik mijn huiswerk? Of zit ik op school
om verder te komen in het leven?
En wat is voor u als ouder ‘de kathedraal'?

Personele zaken

Afscheid van juf Cora
Vlak voor de vakantie maakten we bekend dat juf Cora een nieuwe baan heeft aanvaard
en ons daarom per 1 september zal verlaten. We wensen haar een mooie nieuwe start en
Gods zegen daarbij. Op dit moment zit ze nog in de ziektewet, waardoor ze deze weken
geen lessen meer op school zal geven.
Wel willen we uiteraard afscheid van haar nemen en ook u als ouders de gelegenheid
geven om afscheid van haar te kunnen nemen.
Houd alvast woensdag 31 augustus vanaf 12.15 uur vrij in uw agenda. Over de verdere
invulling hoort u in een apart bericht.

Invulling ontstane vacatures in groep 1-2 en 3-4
We zijn heel blij dat we al heel snel de invulling van de ontstane vacature rond konden
krijgen. Juf Anja gaf aan graag naar groep 3-4 te willen overstappen en onze stagiaire
Marit van der Wel (die inmiddels haar diploma heeft gehaald) wilde graag de dagen van
juf Anja in groep 1-2 overnemen. Omdat juf Marit deze eerste schoolweek nog andere
afspraken heeft, zal juf Nelleke de Jong deze hele week in groep 1-2 zijn. Vanaf volgende
week zal juf Marit op maandag en vrijdag aanwezig zijn.
Daarmee is de nieuwe invulling van de formatie:

Groep 1-2

Maandag
Juf Marit

Groep 3-4

Juf Anja

Groep 5-6

Dinsdag
Juf
Nelleke de J
Juf
Nelleke W
Juf Marjolijne

Woensdag
Juf
Nelleke de J
Juf Anja

Donderdag
Juf
Nelleke de J
Juf
Nelleke W
Juf Rianne

Vrijdag
Juf Marit
Juf Anja

Juf
Juf Rianne
Juf Rianne
Marjolijne
Groep 7-8
Juf
Juf Suzanne
Juf Suzanne
Juf Tineke
Juf Tineke
Suzanne
Juf Wendy is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig.
Juf Nelleke W is op maandag aanwezig voor haar taak als intern begeleider.
Juf Tineke voert haar directietaken op maandag, dinsdag en om de week op woensdag
uit.
Vertrek (gym)meester Ruben
Vlak voor de vakantie vertelde ook meester Ruben dat hij een nieuwe baan heeft
aanvaard. Op dat moment ging hij en gingen wij er nog vanuit dat dit pas op 1 oktober in
zou gaan en dat hij daarom nog gewoon bij ons zou zijn na de vakantie.
Helaas blijkt meester Ruben niet de enige vakdocent bij GiGa die vertrekt en kunnen ze
daarom in heel Molenlanden de contracten voor vakdocenten niet verlengen.
Dit werd pas bij ons bekend in de laatste week van de vakantie, waardoor we nog geen
tijd hebben gehad hier verder op in te spelen.
Voor de komende periode betekent dit dat alle kinderen gym krijgen van hun eigen juf.
De juffen die op de gymdagen werken zijn allemaal bevoegd, maar onze bevoegdheid is
zeker van een andere orde dan die van docenten die de ALO hebben gedaan (zoals
meester Ruben). Wij hopen daarom dan ook dat er in de toekomst een mogelijkheid
blijkt te zijn om toch weer een vakdocent aan te trekken.
Hier zijn we al over in gesprek met andere scholen en de gemeente Molenlanden.
Iedere dinsdag en donderdag verwachten wij dat alle leerlingen gymschoenen en
gymkleding mee naar school nemen.

Welkom nieuwe leerlingen

Deze week starten Quinten en Lucas Zeeman, Daniël Aalberts
en Rachel Slingerland bij ons op school. In september
verwelkomen we Anna Gips, Siem van der Welle en Alyssa
Blom. Allen van harte welkom en we wensen jullie een fijne
tijd op CBS De Wegwijzer!

Corona

Gelukkig kunnen we dit schooljaar weer gewoon starten zonder enige beperkingen. Toch
is corona niet weg en moeten we hier nog rekening mee houden. Dit betekent dat we ons
op school zo goed mogelijk aan de basisregels proberen te houden: handen wassen,
hoesten en niezen in je elleboog, thuis blijven bij klachten en een test doen en zorgen
voor voldoende frisse lucht. Maar wat waren ook alweer de regels bij klachten? We zetten
ze nog even op een rijtje:
Kinderen van 4 t/m 12 jaar moeten thuisblijven als zij:
• Klachten hebben passend bij corona – ook als zij alleen verkoudheidsklachten
(loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben en/of af en toe hoesten –
zij blijven thuis tenzij ze een negatieve testuitslag hebben (dit mag een zelftest

zijn). Uitzonderingen zijn voor kinderen met bekende chronische
luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.
Zelftesten zijn nog steeds gratis op school te krijgen bij Juf Wendy en Juf Tineke (en als
zij afwezig zijn bij Juf Rianne). Een Parro-berichtje of een briefje meegeven aan uw zoon
of dochter is voldoende.
Heeft uw kind klachten passend bij corona en kiest u niet voor testen dan mag het weer
naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval van aanhoudende milde
klachten mag het kind weer naar school 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen.
In de bijlage van de mail vindt u ook nog een beslisboom waarin bovenstaande in een
plaatje is weergegeven.

Vakantie en vrije dagen overzicht

In de bijlage van de mail zit het compacte overzicht van de schoolvakanties en vrije
(studie)dagen, handig om ergens in het zicht op te hangen.

Jaaroverzicht - Schoolgids

Begin volgende week ontvangt u via de mail het Jaaroverzicht 2022-2023. In dit verkorte
jaaroverzicht vindt u de meest relevante informatie uit de schoolgids, specifiek geldend
voor dit schooljaar.
Voor overige informatie verwijzen we naar de Schoolgids 2022-2023 die binnenkort op de
website van de school geplaatst zal worden.

Verandering Liedrooster

Tot afgelopen schooljaar leerden alle groepen op school iedere week eenzelfde nieuw
lied. Dat lied werd dan zondag in de kerk van Hoogblokland gezongen.
Als leerkrachten merkten we dat dit op een bepaalde manier wat belemmerend werkte:
veel liederen die op de lijst stonden waren voor groep 1-2 eigenlijk te moeilijk en voor
groep 7-8 juist te makkelijk. Daarbij zijn we vorig schooljaar overgestapt op een nieuwe
bijbelmethode, waardoor de liederen ook lang niet altijd pasten bij de bijbellessen.
Gevolg was dat lang niet alle groepen even trouw de liederen leerden en herhaalden.
Vanaf dit schooljaar hebben we er daarom voor gekozen het anders aan te pakken:
Elke maand leren alle groepen één zelfde psalm. Deze wordt ook in de kerk gezongen.
Doordat iedere groep hiervoor een maand de tijd heeft, kan de psalm ook vaak herhaald
worden en zullen kinderen hem daadwerkelijk leren.
De overige tijd leert iedere groep zijn eigen liederen naar keuze aan.

Luizencontrole

A.s. woensdagochtend 24 augustus worden alle kinderen
weer gecontroleerd op aanwezigheid van luizen. Een
werkgroep doet dit aan de hand van eisen die de GGD
hieraan stelt. Houdt u rekening met:
•
•
•

Gewassen haren
Meisjes met los haar (alleen haarband)
Geen gel of haarlak in de haren

Alle medewerkers hopen wij om 12:00 uur op school te
verwachten.
We zijn nog dringend op zoek naar 1 of 2 nieuwe hulpouders die 5 x per
schooljaar een half uurtje mee willen helpen op de 1e woensdagochtend na een
schoolvakantie bij de luizencontrole (12:00 – 12:30 u). Voor meer informatie of
aanmelden, graag bij juf Wendy.

Oudervertelgesprekken

Vanaf maandag 29 augustus krijgt u via de Parro-app de
gelegenheid om een tijdvak uit te kiezen voor de
Oudervertelgesprekken die we in de week van 12 t/m 16
september houden. Voor ouders met meerdere kinderen bij
ons op school start deze inschrijving om 09:00 uur en voor
ouders met één kind bij ons op school start de inschrijving
om 19:00 uur.
De leerkrachten willen graag met de ouder(s) van alle kinderen uit hun groep een
gesprek hebben (behalve de nieuwe kinderen uit groep 1, hiermee volgt op een ander
moment een intakegesprek met de leerkracht).
Wanneer u zelf geen tijdvak in Parro selecteert, gaan wij ervan uit dat u geen voorkeur
heeft en zullen wij zelf een tijdvak voor u inplannen. De mogelijkheid tot inschrijving sluit
op dinsdag 6 september om 09:00 uur.

Vragenlijst voor Oudervertelgesprekken

We vinden het belangrijk dat zowel ouders als leerkrachten goed voorbereid de
gesprekken ingaan. Het oudste kind uit uw gezin krijgt daarom maandag 29 augustus
een envelop met de vragenlijst(en) mee naar huis.

Controleren actuele gegevens + privacy voorkeuren

• Graag willen wij aan het begin van dit schooljaar alle
gegevens controleren die in ons LeerlingVolgSysteem
zijn opgenomen. We lopen er regelmatig tegenaan
dat telefoonnummers van werk bijvoorbeeld niet
meer kloppen. U krijgt in de envelop (naast de
vragenlijst) een uitdraai van de gegevens zoals bij
ons bekend (per kind) en wij vragen u vriendelijk deze gegevens te controleren en
indien nodig aan te passen.
• Daarnaast zijn wij vanuit de AVG-regeling verplicht ieder schooljaar opnieuw
toestemming te vragen voor het delen van beeldmateriaal. Wij vragen u dit aan te
geven op het formulier in de envelop.
De gecontroleerde uitdraai van de actuele gegevens (ook wanneer er geen wijzigingen
zijn!) en het ingevulde formulier met privacy voorkeuren verwachten wij in de envelop
mét de ingevulde vragenlijst(en) uiterlijk dinsdag 6 september retour op school.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Inloopkwartier

Maandag 5 september is er een inloopkwartier van 08:25 tot 08:40 uur in alle groepen.
De inloopkwartieren zullen dit schooljaar afwisselend aan het begin en aan het eind van
de dag zijn.

Informatieavonden

Er zijn informatieavonden voor de ouders van de leerlingen uit groep 1, groep 3 en groep
8.
Dinsdag 6 september
19:00 – 19:30 Informatieavond groep 1
19:45 – 20:15 Informatieavond groep 3
19:45 – 20:15 Informatieavond groep 8

Scholenmarkt VO

Ieder jaar wordt in Molenlanden een scholenmarkt georganiseerd waar alle VO-scholen
zichzelf presenteren aan leerlingen en hun ouders van groep 7 en 8.
Dit jaar staat de scholenmarkt gepland op maandag 19 september.
Nog niet bekend is de plaats en het tijdstip. Zodra we die weten geven we dit door aan
alle ouders van groep 7 en 8.

Week tegen het Pesten

In de week van 26 t/m 30 september besteden we in alle groepen aandacht aan de Week
tegen het Pesten met als thema ‘Grapje! Moet toch kunnen?’.

Fruitdagen

Groep 1 t/m 4 krijgt m.i.v. maandag 5 september Schoolfruit via de subsidie van de
Europese Unie. De fruitdagen zijn op dit moment nog niet bekend (afhankelijk van de
afleverdag) en worden later via Parro aan u doorgegeven.

Schoonmaakrooster 2022-2023

Om de school tot een hygiënische leer- en leefomgeving te
maken voor uw kind(eren) hebben wij twee keer per jaar
uw hulp nodig bij het extra goed schoonmaken van de
lokalen, zeker nu ook de schoonmaakavond van afgelopen
mei is geannuleerd.
Hiervoor hebben wij een rooster gemaakt, waarbij ieder
gezin 1 keer per schooljaar aan de beurt is.
We hebben de avonden bewust qua tijd kort gehouden, van
19:00 tot 20:30 uur, zodat u daarna eventueel nog naar
een privé-afspraak door kan. Er zal per keer een kleine
groep ouders per lokaal zijn.
Wanneer u verhinderd bent op de ingedeelde datum, gaan wij ervan uit dat u zelf ruilt
met een ouder uit dezelfde groep/klas, zodat het aantal ouders per lokaal hetzelfde blijft.
Wilt u de ruil via Parro of mail aan juf Wendy doorgeven. Zie de indeling in bijlage mail.

SOT data

Ouders waarvan kinderen besproken worden in het SchoolOndersteuningsTeam (SOT)
kunnen de volgende data van het SOT voor dit jaar in de agenda zetten:
- 4 oktober 2022
- 29 november 2022
- 7 februari 2023
- 11 april 2023
- 20 juni 2023
In het SOT bespreken we leerlingen waar we als school vragen over hebben of die extra
ondersteuning nodig hebben. Een ambulant medewerker en soms ook de orthopedagoog
van ons Samenwerkingsverband en iemand van het sociale team van de gemeente zijn
bij deze bespreking aanwezig.

Sponsorloop

Op woensdag 21 september is het zover! We willen aan het eind van de morgen de
sponsorloop houden. Ouders en belangstellenden zijn tussen 11.00 en 12.15 uur van
harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen!
De kinderen kunnen van tevoren weer sponsors zoeken. Volgende week maandag krijgen
ze hiervoor de sponsorkaart mee. Via Parro volgt z.s.m. nadere informatie over het doel
en benodigde hulp.

Telefonisch ziek- /afmelden

Het lijkt zo makkelijk:
Je staat 's morgens op en dan blijkt ineens één van de kinderen ziek. Je stuurt gauw een
appje naar school en denkt dat het geregeld is. Tot je grote verbazing volgt er toch rond
8:45 uur een telefoontje van school: we missen nog een kind...
Hoe kan dat? Ik had toch geappt?
Net als de leerlingen, hebben de collega’s hun mobiele telefoon in de klas uit of stil, tenzij
er een calamiteit is die vraagt om de telefoon aan te laten.
Daardoor ontvangen zij geen Parro-berichten vlak voor schooltijd en onder schooltijd.
Wilt u daarom ziek- of afwezigmeldingen die voor de dag zelf gelden telefonisch aan
school doorgeven!

Vanuit het bestuur

Vlak voor en in de zomervakantie is er veel gebeurd rond de school en het bestuur m.b.t.
samenstelling bestuur, samenwerking scholen en een nieuwe juf; Juf Marit.
Samenstelling bestuur
Ds. Zeeman en zijn gezin vertrekken naar Waddinxveen en dat betekent ook dat Alette
Zeeman vertrekt uit het bestuur. Tamara Bijkerk heeft haar bestuurstermijn uitgediend
en heeft afscheid genomen. Daarmee zijn er drie vacatures ontstaan. Willem Blom,
Laurens Vonk en Robert Dol zijn bereid gevonden om in het bestuur zitting te nemen.
Welkom! Het bestuur zou dan met zeven bestuursleden weer helemaal op sterkte zijn en
daar zijn we dankbaar voor! De andere leden zijn Coraline van de Voorde, Gerrit
Heuvelman, Dirk-Jan Verspuij en Marinus Aalberts.
Samenwerking scholen
Onze school heeft afgelopen jaren samen met de omliggende scholen gekeken naar een
intensivering van de samenwerking. Het gaat dan om de volgende scholen:
School met de Bijbel uit Noordeloos
CBS Molenwaard uit Groot-Ammers en Langerak
De Hoeksteen uit Giessenburg
Samen op weg uit Hoornaar
CBS De Wegwijzer uit Hoogblokland
Er zijn hele concrete stappen gezet in de samenwerking, maar er zijn ook nog
verschillen. Met name de vraag of een besturenfusie met de vijf scholen voor iedereen
haalbaar is. Er is nu wel een deadline gesteld, na de herfstvakantie is er uitsluitsel van
alle scholen of ze wel of niet de stap van een besturenfusie willen onderzoeken. Tegen
die tijd zullen we u weer informeren en de vervolgstappen toelichten.
Ons schoolbestuur is een duidelijk voorstander van een besturenfusie, omdat we
verwachten dat dit het onderwijs ten goede komt en er voldoende autonomie/eigenheid
van de school blijft. Uiteraard speelt daarin mee dat we nu kwetsbaar zijn als kleine
school. Het team en alle schooladviseurs die wij spreken denken dat een besturenfusie
een juiste keuze is.
Juf Marit
Juf Cora is naar een andere school gegaan, waardoor er een vacature op onze school
ontstond. Vlak voor de vakantie is er een sollicitatiecommissie opgericht, bestaande uit:
Tineke Folkers, directeur van De Wegwijzer
Marinus Aalberts, voorzitter van het Dagelijks Bestuur ‘Het Mosterdzaadje’
Dirk-Jan Verspuij, Toezichthoudend Bestuur ‘Het Mosterdzaadje’
Suzanne Stuij-van Dam, MR vanuit personeel CBS De Wegwijzer
Sigrid Baars, MR vanuit de ouders CBS De Wegwijzer
Met hen hebben we de sollicitatieprocedure doorlopen en binnen twee weken was de
vacature opgevuld met Juf Marit! Als bestuur ervaren we een wonderlijke Zegen van onze
Hemelse Vader dat we op deze manier, zo snel, de formatie weer op orde hebben
gekregen. We wensen Anja, Marit (en Nelleke) veel wijsheid en plezier met deze nieuwe
functie (en collega).
We verwachten als schoolbestuur een intensief jaar in te gaan, waarin samenwerking
met andere scholen een belangrijk thema is. Gelukkig is zowel de bestuursformatie als de
schoolformatie allebei weer helemaal op sterkte, zodat we dit met vertrouwen tegemoet
zien. We zijn in de overtuiging dat we ook dit jaar weer geleid worden door onze Hemelse
Vader.
Een goed en fijn nieuw schooljaar voor u en uw kinderen gewenst.
Namens het bestuur van ‘Het Mosterdzaadje’
Met vriendelijke groet,
Marinus Aalberts
voorzitter van het Dagelijks Bestuur

Een hartelijke groet,
namens alle leerkrachten, Tineke Folkers
De volgende Maandbrief verschijnt DV 3 oktober 2022

