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VASTE GROND

dakkoffer op de snelweg. Wonder boven wonder zijn er
geen ongelukken gebeurd en hebben wij bijna al onze
spullen weer teruggekregen. Echter ons adrenalinepeil
was tot grote hoogte gestegen. Zeker omdat we nog
ruim 1200 km naar huis moesten rijden.
Toen wij dachten dat we het ergste nu toch wel hadden
gehad, kregen wij een zeer onaangenaam telefoontje.
Tijdens het roverskamp van onze plaatselijke scoutingvereniging was er een ongeluk gebeurd. Een ongeluk
met de auto waar mijn schoonzusje in zat. Uiteindelijk is
zij er heel goed vanaf gekomen en heeft ze er
voornamelijk een groot trauma aan overgehouden. Van
twee andere zeer bekende Scouts hebben wij helaas
nog in die zelfde week afscheid moeten nemen. Mijn
vrouw is secretaris bij deze scoutinggroep en ook mijn
kinderen zitten op de scouting. Wij zijn dus erg
betrokken geweest tijdens deze heftige week, het heeft
dus zeker een grote impact gehad op de afsluiting van
onze toch al bijzondere vakantie.

God voor u
Is niets onmogelijk
Hoe ongelofelijk
U heeft alles in de hand
U bent God
En trekt uw eigen plan
U bent voor niemand bang
Voor niets en niemand bang
-RefreinU houdt me vast
U geeft me moed om door te gaan
Als ik niet durf
Ik wil van U zijn
U geeft me kracht
U bent de vaste grond waarop ik stevig
staIk wil van u zijn
Voor altijd van u zijn
Oh God
Grote God
U bent uitzonderlijk
En ondoorgrondelijk
U bied uw liefde aan
Wie ben ik
Dat u mij ziet staan
U met mij om wilt gaan
Ik kan u niet weerstaan

Wij zijn erg dankbaar dat onze (schoon)zus nog in leven
is en dat zij dit dramatische ongeluk kan navertellen.
Ook zijn wij zeer dankbaar dat ons dakkofferavontuur in
Tsjechië geen blijvend letsel heeft veroorzaakt bij
iemand. En gelukkig heb ik ook echt wel kunnen
genieten van de mooie momenten met mijn gezin in
Hongarije en Tsjechië. Alleen kwam ik niet met het ‘lege
hoofd’ weer terug op school zoals ik had gehoopt..

Onweerstaanbaar, onweerstaanbare God
dat je lacht en huilt
met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft
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VANUIT DE DIRECTIE
Een vrij standaard vraag, waar iedereen dan ook een
standaard antwoord op verwacht: ‘Heb je een goede
vakantie gehad?’. Het is dan ook een vraag die
veelvuldig wordt gesteld aan het begin van een nieuw
schooljaar. Je merkt dan ook dat mensen schrikken
wanneer iemand hier ontkennend op reageert. Helaas
heb ik dit fenomeen zelf dit jaar veelvuldig mogen
beleven.
‘Nee, eigenlijk niet!’ is het antwoord dat ik zelf moet
geven op deze vraag. Helaas is mijn vakantie toch iets
anders uitgepakt dan ik gehoopt had. Hierdoor begint
het nieuwe schooljaar toch net even anders.
In het kort komt het neer op het volgende.
Aan het begin van onze vakantie kregen wij pech met
de auto. Daarnaast zijn er redelijk wat spullen stuk
gegaan, zonder dat wij hier iets aan konden doen. Maar
met vlag en wimpel stond voor ons toch eerst wel
bovenaan het lijstje: het openklappen van onze

Des te meer ben ik dankbaar dat ik alle leerkrachten en
alle kinderen (en ouders) weer heb mogen begroeten
aan het begin van dit nieuwe schooljaar. Het leven is
broos en nog meer besef ik dat ik moet genieten van
elk moment in mijn leven. Want het leven kan zo kort
wezen …
Ik wens iedereen dan ook een heel mooi nieuw
schooljaar en ik wens eenieder toe dat hij/zij kan
blijven genieten van het leven!
WELKOM
Wij mogen dit jaar twee nieuwe leerkrachten welkom
heten bij ons op school. Juf Lieske Vos is afgelopen
donderdag begonnen in groep 1/2B. Juf Lieske heeft
zich al jaren ingezet voor LOGOS en heeft dit jaar een
gedeeltelijke overstap gemaakt van ‘De Tamboerijn’
naar onze school. Zij zal ook nog twee middagen les
blijven geven in Gorinchem.
In groep 6 hebben wij per 1 september juf Didi
Jongebloed mogen benoemen. Juf Didi heet eerst
buiten het onderwijs gewerkt, maar heeft zich een
aantal jaar geleden om laten scholen. Na heel wat
invalklussen zal zij dit jaar het hele jaar lesgeven aan
groep 6. Juf Lieske en juf Didi, wij hopen dat jullie je
snel thuis voelen in ons team.
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OOK EEN HARTELIJK WELKOM AAN:
Na de vakantie zijn er niet alleen een aantal nieuwe
leerkrachten gestart, ook hebben wij een aantal nieuwe
leerlingen mogen verwelkomen:
Groep 1/2a: Felie en Madee Schaaij
Groep 1/2b: Alishia Wiese, Riona Bogerd,
Tessa Haag, Caitlynn Bol en
Haylee Vervoorn
Groep 5:
Lilly Harmsen
Groep 7:
Kim Harmsen
Wij wensen alle leerlingen een fijne en leerzame tijd op
onze school. Wij hopen dat jullie je snel thuis voelen.
VEILIG VERKEER + BRIGADIERS
Nu het nieuwe schooljaar is begonnen, wordt het ook
weer drukker op de wegen. Wij willen u daarom vragen
waar mogelijk op de fiets of lopend naar school te
komen. Mocht u toch met de auto komen dan willen wij
u met klem verzoeken om de auto alleen in de vakken
te parkeren en de zoen-en-zoef-zone te gebruiken
waar deze voor is bedoeld: Alleen afzetten van uw kind
om vervolgens u weg weer te vervolgen in dezelfde
richting - en dus niet te draaien midden op de weg.
Net als vorig jaar zal de politie weer regelmatig
verkeerscontroles uit gaan voeren om de veiligheid te
kunnen garanderen voor de kinderen.
Binnenkort zal groep 7 weer een brigadierscursus
krijgen. Zij zullen samen met groep 8 en ouders zorgen
dat uw kind op de drukke ochtenden veilig kan
oversteken. Naast ‘nieuwe kinderbrigadiers’ zijn wij ook
nog steeds op zoek naar ouders die veiligheid hoog in
het vaandel hebben en willen helpen bij het brigadieren
(ook u kunt hier een cursus voor volgen, u hoeft dus
nog niet in het bezit te zijn van een certificaat.)
Aanmeldingen
kunnen
gericht
worden
aan
wim.vanvuren@stichting-logos.nl
.

Woensdag
Dinsdag

30 / 08 / 2017
26 / 09 / 2017

JAARKALENDER EN INFORMATIEGIDS
In de jaarkalender die u heeft ontvangen zijn helaas een
aantal foutjes geslopen:
De Sinterklaasviering vindt plaats op dinsdag
5 december;
De meivakantie begint natuurlijk gewoon op
maandag 24 april;
De vrije dagen voor Hemelvaart zijn dit jaar op
donderdag 10 en vrijdag 11 mei;
Tweede Pinksterdag valt op maandag 21 mei.
Tijdens de informatieavond zal u de informatiegids voor
2017/2018 ontvangen. Ouders die niet kunnen
aansluiten krijgen hem donderdag mee naar huis.
CLOUDWISE
Het afgelopen schooljaar zijn wij overgestapt naar een
andere ICT-beheerder. Vanaf dit schooljaar werken alle
basisscholen van LOGOS met Cloudwise. Zij bieden ons
de ‘cool-oplossing’, dit systeem is helemaal verweven
met Google. De kinderen leren dus niet langer om te
werken met Microsoft-producten als Word, Excel of
PowerPoint. Vanaf nu gaan zij werken met Google docs,
spreadsheets of presentaties. Het makkelijke van dit
systeem is dat kinderen ook thuis kunnen werken aan
de documenten van school. Ook hoeft er niet meer te
worden gewerkt met usb-sticks of mail, doordat op
school altijd de presentaties of werkstukken bekeken
kunnen worden door de leerkracht.
Thuis kunt u 'Cloudwise' bereiken door naar de pagina
www.cool.cloudwise.nl te gaan. Elke leerling heeft zijn
eigen inlogcode en een ‘geheim’ wachtwoord.
Om goed te kunnen werken met 'Cloudwise' hebben
we een ‘goed werkend’ WIFI-netwerk laten aanleggen
en zijn er een ruim aantal Chromebooks aangeschaft.
Het voordeel van deze devices, is dat zij binnen 5 tot 10
seconden zijn opgestart en de leerlingen hierna gelijk
kunnen inloggen. Elke klas heeft een aantal
chromebooks in de klas. En regelmatig zullen
chromebooks tussen de groepen worden uitgewisseld,
zodat er ook hele klassen tegelijkertijd kunnen werken
met een chromebook.
Op deze manier hopen we ook ICT op een hoger plan
te krijgen

Informatieavond
Studiedag groep 1 t/m 4 (groep 5 t/m 8 heeft wel gewoon les)
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SCHOOLZWEMMEN
Een aantal ouders heeft al opgevangen dat er een
aantal scholen zijn binnen Leerdam die nog niet zijn
gestart met het schoolzwemmen dit schooljaar.
Zoals u waarschijnlijk wel weet wordt het schoolzwemmen gesubsidieerd door de gemeente Leerdam
en uitgevoerd door LACO.
In het voorjaar van 2017 heeft er een noodlottig
ongeval plaatsgevonden tijdens het schoolzwemmen
in Rhenen, u heeft dat ongetwijfeld meegekregen in
de media. Bij de rechtszaak die hierop volgde bleef het
erg onduidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt en
bij wie dan ook ‘de schuld’ neergelegd kan worden..

Deze situatie heeft er voor gezorgd, dat gemeente
Leerdam en LACO het schoolzwemplan en de daarbij
behorende aansprakelijkheden onder de loep hebben
genomen.
Totdat duidelijk is wie precies waarvoor verantwoordelijk is voor, tijdens en na het zwemmen, hebben
de LOGOS-scholen besloten niet te gaan zwemmen.
Ook de scholen van O2A5 en van andere stichtingen
overwegen deze stap.
Volgende week is er een spoedbijeenkomst tussen de
directies van alle scholen, de gemeente Leerdam en
LACO. We hopen dan snel duidelijkheid te krijgen of
het schoolzwemmen ook voor onze school door kan
gaan in de tweede helft van dit schooljaar. Wij houden
u op de hoogte

 “ Happy Birthday! ”
JULI

Groep

1

Elise Knulst (2010)

Groep 4

3

Amy van Kampen (2010)

Groep 4

6

Mark van der Vlist (2005)

Groep 8

7

Lucas Bentlage (2011)

Groep 3

8

Quinn Lekatompessij (2008)

Groep 6

16

Thijs ter Ellen (2012)

Groep 1/2b

18

Lyam Rietveld (2008)

Groep 6

19

Fenne Pigmans (2008)

Groep 6

20

Linde Emck (2012)

Groep 1/2a

20

Vera Schep (2007)

Groep 6/7

21

Bastiaan Bruggeman (2009)

Groep 5

24

Faya Peterusma (2007)

Groep 6/7

26

Roos van Hemert (2012)

Groep 1/2b

28

Dion van der Wal (2008)

Groep 6

1

Elise Knulst (2010)

Groep 4

3

Amy van Kampen (2010)

Groep 4

Namens het team,
Niels Verbaas, directeur

`

Een school in beweging...
Pagina 3

CBS Koningin Wilhelmina

A  Drossaardslaan 70  |  4143 BD Leerdam

T  (0345) 632 361  |  E  directie.wilhelmina@stichting-logos.nl

