
 

Middelburg, april 2018 
 
 
 
Beste ouders, belangstellenden 
 

              We bevinden ons in de periode tussen Pasen en Hemelvaart. Onze opgestane Koning ging 
naar de hemel, om daar aan de rechterhand van Zijn Vader plaats te nemen. 
Van daaruit regeert Hij over deze hele wereld.  
Wij zijn in Zijn hand. Hij weet wie wij zijn en weet wat wij nodig hebben. Hij leidt ons naar 
Zijn grote dag! 
Hij kent ons helemaal. 
 
Wat bijzonder: we worden volledig gekend! 
Als de Here Jezus na Zijn opstanding zijn leerlingen ontmoet en bewust Petrus 
opzoekt,zegt deze tot drie keer : “Here, U kent mij, U weet alles van mij”.  
Ieder mens heeft behoefte om gezien, gekend en erkend te worden. 
Als je je niet gezien, gekend voelt  door je directe omgeving, heeft dat gevolgen voor de 
manier waarop je werkt of hoe je je voelt. 
Een gevoel van onbegrip en teleurstelling kan dan zomaar ontstaan….. 
 
We kunnen het doortrekken naar ons schoolleven. 
Iedere ouder verwacht (terecht!) dat de meester / juf hun kind kent en weet wat het kind 
nodig heeft.  
Natuurlijk zijn er verschillen tussen leerkrachten.Net zoals er verschillen zijn in de 
pedagogische (on)mogelijkheden  van iedere ouder, geldt dit ook voor leerkrachten. Maar 
de ‘gerichtheid’ om een kind te zien en te geven wat nodig is, moet in de gereedschapskist 
van iedere onderwijsgevende zitten. Natuurlijk maakt het dan verschil of je te doen hebt 
met plm 20 individuele kinderen of met een groep van half de dertig! 
Er wordt dan veel van je gevraagd. Niet in de eerste plaats door de administratieve 
‘rompslomp’ er omheen, maar veel meer door het voortdurende beroep op je pedagogische 
kwaliteiten. Want steeds moet je je blijven inzetten op de volledige groep, op alle 
individuele kinderen. 
De vraag : ‘geef ik wat nodig is aan / ken ik  ieder kind?”, is voortdurend actueel. 
 
Geen wonder dat we heel blij zijn met de toezegging van de GPOWN dat we geen 
combinatiegroepen meer hoeven te vormen. Iedere groep krijgt m.i.v. het nieuwe schooljaar 
één of twee vaste leerkracht(en). 
Daardoor is het mogelijk om kleinere groepen te vormen. 
 
  
We hebben die mogelijkheden gekregen om concreet iets te kunnen doen aan 
‘werkdrukvermindering’. Het zal – voor zover wij dat kunnen overzien – inderdaad tot 
vermindering van werkdruk leiden. 
Maar wat veel belangrijker is : iedere leerkracht zal nog beter in staat zijn de kinderen te 
‘kennen’ en te geven wat hij / zij nodig heeft! 

 



 

 
Kennen en gekend worden – daar komt het op aan. 
Weten dat je geliefd , gezien en gekend  bent en wordt. Ieder mens heeft daar behoefte 
aan! 
We blijven ons best doen om dat te verwezenlijken. 
Maar, schrijft de apostel Paulus : “ons kennen is nog beperkt”.  
Nu nog beperkt, maar straks? 
“straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben!” 
  
Juist dat laatste stukje  - zoals ik zelf gekend ben - geeft veel troost en houvast. 
Wij worden nu al ten volle gekend door de opgestane Heiland. 
Mensen kunnen in het stuk ‘kennen’ enorm teleurstellen of het laten afweten. 
Er blijven situaties dat we ons niet begrepen, gekend voelen door de ander. 
Maar we mogen steeds weer vast vertrouwen en het zeker weten: 
Hij kent mij, Hij weet wat ik nodig heb. Hij gaat voor mij uit en wijst mij de weg. 
En niet alleen ‘mij’ , maar ook mijn kind(eren).  
Die bemoediging wens ik u allen toe.  
 

“Nu is mijn kennen nog beperkt, 
maar straks zal ik VOLLEDIG  kennen, 
zoals ik zelf gekend BEN!” 
1 Kor. 13: 12  

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Schoolbevolking 
 
Na de meivakantie zijn  er 187 kinderen op school. 
In groep 1, maar ook in groep 5 zijn de laatste weken een aantal kinderen nieuw gekomen. 
Voor al deze kinderen en hun ouders geldt : Fijn dat jullie er zijn. Van harte welkom en een 
goede Regenboogtijd toegewenst. 
 
 
 
Open morgen 
 
Woensdag 16 mei staat de schooldeur wagenwijd open voor belangstellende ouders. Van 
9:00 – 11:30 is iedereen welkom die (mogelijk) belangstelling heeft voor onze school. 
We zouden het heel fijn vinden als u ons wilt helpen. 
Zijn er in uw vrienden- familie- of bekenden kring mensen die mogelijk belangstelling 
hebben voor onze school? Of mensen die u graag wilt wijzen op onze school? Dan is dit 
een mooie kans om eens een kijkje in de school te nemen. Geheel vrijblijvend kunnen deze 
ouders eens kijken in groep 1 (juf Ducie) en de rest van de school . Sfeer proeven, 
indrukken opdoen (eventueel) een gesprek met mij, het is allemaal mogelijk op dinsdag 16 
mei a.s.   
Ik zal bij deze infobrief de uitnodiging nog een keer doen. 
 
 
 
Schoolbezoek 
 
Enkele weken geleden hadden we bezoek van de centrale directie. Dhr. Tromp en dhr. 
Eilander bezochten onze school. Jaarlijks komen ze kijken en praten, zowel met de kinderen, 
de ouders als ons. 
Een aantal ouders waren bereid om voor zo’n gesprek naar school te komen. Daarna 
volgden de kinderen en in de pauze de meeste collega’s. Tussendoor vonden allerlei 
groepsbezoeken en gesprekken met diverse mensen uit de schooldirectie plaats.  
Na afloop van die dag kregen we teambreed een terugkoppeling van die dag. In grote lijnen 
kwam het er op neer dat er met veel waardering en lof gesproken kon worden over de 
school (en niet minder over de ouders en de kinderen)! 
Natuurlijk werden er heus wel eens dingen genoemd die verbeterd, veranderd konden 
worden; toch was de algemene teneur : heel positief . 
Reden tot dankbaarheid! 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ouderbetrokkenheid 3.0 
 

              De Regiegroep , onderdeel van het project 'Ouderbetrokkenheid 3.0', heeft sinds begin 
van dit schooljaar al een aantal keren vergaderd.  
De 10 criteria waaraan een school' moet voldoen om in aanmerking te komen  om 
zich een  'ouderbetrokken 3.0 school' te mogen noemen, worden in onze 
vergaderingen stuk voor stuk besproken. De op- / aanmerkingen die alle ouders 
gemaakt hebben, worden besproken en indien mogelijk verwerkt. De 
Regiegroep  heeft onlangs de visie op de ouderbetrokkenheid 3.0 vastgesteld.  

 
 

               Deze visie luidt:  
 

  "Als ouders en leerkrachten willen we in vertrouwen de zorg voor de kinderen 
gezamenlijk delen en oppakken. 
 

Door naast elkaar te gaan staan willen we – in alle openheid naar elkaar –de                             
kinderen laten ontwikkelen tot hoe ze door onze hemelse Vader bedoeld zijn. 

Ouders en school zien elkaar als gelijkwaardig, elk met een eigen rol. Samen zien we                             
-  in respect en betrokkenheid - naar elkaar om en proberen elkaar verder te helpen  

De school vormt hierin een veilige plaats om elkaar te ontmoeten " 
 
We zijn blij dat onze visie nu is vastgesteld. Ook de collega's hebben hun instemming en 
waardering uitgesproken. 
We gaan de visie opnemen in de schoolgids. 
Als u met mij, meester Gerco of met een van de leden van de Regiegroep wilt doorpraten 
over onze visie, dan bent u daarvoor van harte uitgenodigd. 

 
Koningsspeldag 
 
Wat hebben we het vrijdag voor de vakantie goed gehad! 
Schitterend weer en een mooie, blijde feestelijke dag. 
Dankbaar voor ons koningshuis, dankbaar voor de inzet van de kinderen en de 
ondersteuning, hulp van zoveel ouders. 
Dankbaarheid voor de inzet, organisatie van de activiteitencommissie 
 
 
 
 
 
 
Schoolprofiel 

 



 

Alle scholen van de GPOWN hebben dit jaar hun schoolprofiel vastgesteld. 
‘Een schoolprofiel’, Wat is dat nu weer?, zult u misschien denken. ‘ze verzinnen ook elke 
keer iets nieuws……..’ 
Een schoolprofiel is het ‘eigene’ van iedere school. Het is datgene wat kenmerkend is voor 
een school. Daarom is het schoolprofiel van de school in Goes of Oegstgeest (om maar 
eens twee scholen te noemen) totaal verschillend van onze school. Daar werken andere 
mensen en heerst een andere cultuur. 
Wat kenmerkt nu onze school? Als mensen aan ons vragen : ‘waarom zou ik voor jullie 
school moeten kiezen?’ of ‘wat is nu het specifieke aan jullie school?’ wat is dan ons 
antwoord? 
Dat is heel belangrijk. Zeker in een tijd dat we bewust ‘reclame’ proberen te maken voor 
onze school. Het kan je dan maar zo overkomen, dat belangstellende ouders kritisch 
vragen:  ‘waarom zou ik dat doen?’ 
 
Iedere collega heeft zijn ideeën (t.a.v. het ‘eigene’ van onze school)  aangedragen. Dat was 
heel interessant om te horen / lezen. Maar ook heel ‘bemoedigend’ want: ook al waren de 
bewoordingen bij iedereen anders, de inhoud was bij iedereen nagenoeg hetzelfde. Hier en 
daar werd nog wat geschaafd / toegevoegd. Toen waren we er uit! 
 
 
Ons schoolprofiel luidt:  
 

 Samenwerken aan leren en leven in een veilige , christelijke schoolomgeving 

  Dat willen we op drie terreinen doen, t.w.: 

● sociaal en cognitief leren 
● samenwerking tussen ouders, team en externe partners 
● gericht op een plaats in de (digitale) maatschappij. 

  
Die concrete uitwerking komt in het kort neer op het volgende : 
we willen een life @ school zijn. Een school die midden in de samenleving , de 
maatschappij staat 
In een volgende Infobrief hoop ik nog het e.e.a. te schrijven over de verdere uitwerking van 
dit schoolprofiel en wat dit betekent, inhoudt. 
 
 
Opvolging 
 
Op dit moment is nog niets te zeggen over de opvolging van mij,  of wie de extra vacatures 
gaat invullen  of de vacature voor administratieve kracht van de school.  
De sollicitaties zijn in volle gang. 
Na de meivakantie zal vermoedelijk meer duidelijkheid komen……  
 
 

 



 

Viering feestdagen 
 
Eigenlijk doen we de vieringen al jaren hetzelfde. 
Kerst vieren we allemaal in onze eigen groep. In groep 1 t/m 3 worden ook de ouders 
uitgenodigd. 
Groep 6 viert de kerst altijd ‘ergens’ buiten de school. (Afgelopen keer was dat in het 
verzorgingstehuis ‘Willibrord’) . 
Pasen en Pinksteren zijn iedere keer verschillend. Het ene jaar vieren we Pasen in een kerk, 
het andere jaar Pinksteren in een kerkgebouw. Voor deze viering worden ook de ouders, 
familie en bekenden van de kinderen uitgenodigd. 
Als we de viering van een heilsfeit niet in de kerk hebben, dan vieren we het met de 
volledige schoolbevolking in de hal van de school. Gezien de ruimte die we hebben en het 
aantal kinderen dat dan aanwezig is, kunnen we helaas geen ouders uitnodigen. 
 
Onlangs werd ik benaderd door een ouder die graag zou zien dat de viering van de middag 
in de kerk ook eens plaats zou vinden op een avond. 
Daar hebben we heel serieus over gepraat, zowel met alle collega’s als met een aantal 
ouders. Op grond van die gesprekken en adviezen gaan we (voorlopig) niet over tot viering 
op een avond. 
Eén – heel steekhoudend-  argument om het niet te doen,  was bijvoorbeeld: de viering van 
Pasen. In de week voor Pasen proberen we de avonden bewust vrij te houden. In diverse 
kerken vinden dan vespers plaats. Dan is het beter dat we die niet doorkruisen door de 
viering in een kerkgebouw. 
Viering van pinksteren zou dan wel kunnen op een avond, maar ook dat is niet handig. In 
toenemende mate gaan ouders die avond al naar ‘Opwekking’. Ook deze ouders willen we 
niet in de problemen brengen.  
Daarom laten we het voorlopig zoals het is. 
 
 
 
 
Tot zover deze infobrief 
Een goede vakantieperiode en een mooie feestdag toegewenst op 27 april en 5 mei. 
Daarnaast is het goed om op te merken: de viering van 5 mei zou nooit mogelijk geweest 
zijn zonder de inzet / prijs die velen gegeven hebben voor onze vrijheid. 
Laten we ook in dankbaarheid en met respect die 4e mei gedenken  
 
Met vriendelijke groeten, 
Remmelt Bosscha 
 
 
  

 


