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Psalm- en Catech.rooster jan.-feb. 2023 Kerstbijeenkomsten 

Personeel      Werken in het onderwijs! 

PARRO – gebruik het! – ziekmelden  Verantwoording 

Onderwijsinspectie    Tenslotte 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

We vragen uw aandacht voor onderstaande mededelingen. 
 

Psalm- en Catechismusrooster januari-februari 2023 
 16 januari 23 januari 30 januari 6 februari 13 februari 

Groepen 1 Ps. 25 : 2b 
Jezus wandelt 
door de straten 

Tekst: Ps.136 : 
1 

Ps. 9 : 1 Ps. 116 : 1 

Groepen 2 Tien Geboden 
vers 9 

Ps. 133 : 3 
Jezus wandelt 
door de straten 

Ps. 75 : 1 Tekst Luk. 8 :25 

Groepen 3 Ps. 43 : 3 Ps. 9 : 1 Ps. 22 : 16 Ps. 32 : 6 Ps. 141 : 2 

Groepen 4 Ps. 15  : 1 Ps. 103 : 6 Ps. 90 : 9 Ps. 76 : 2 Ps. 16 : 3 

Groepen 5 Ps. 45 : 1 Ps. 49 : 1 Ps. 51 : 1 Ps. 53 : 1 Ps. 54 :1 

Groepen 6 Ps. 103 : 9 Ps. 119 : 17 Ps. 130 : 4 Ps. 65 : 2 Ps. 67 : 3 

Groepen 7 Kort Begrip 
vraag 31 

H.C. Zondag 12 
vraag 32 

H.C. Zondag 13 
vraag 34 

H.C. Zondag 14 
vraag 35 

H.C. Zondag 15 
vraag 37 

Groepen 8 H.C. Zondag 36 
vraag 99 

H.C. Zondag 37 
vraag 101 

H.C. Zondag 38 
vraag 103 

H.C Zondag 39 
vraag 104 

H.C. Zondag 40 
vraag 105 

De kleuters beginnen op de aangegeven datum met het aanleren van de Psalm/het lied. 

 

Personeel 

We mogen met vreugde melden dat juffrouw A.C.E. Jelier-van der Wulp na de kerstva-

kantie verder mag re-integreren. We hopen van harte dat dit gaat lukken en dat de juf-

frouw straks weer haar mooie werk binnen onze school mag oppakken. 

 

Juffrouw S.G.C. Glas heeft al enige weken haar werk op school niet kunnen doen. Na de 

vakantie hoopt zij weer wat werkzaamheden te gaan oppakken. 

Ook juffrouw F.B. de Raad-van der Stelt is al enige tijd niet in staat om haar werk te 

doen. We wensen beiden sterkte en de leiding en nabijheid van de Heere hartelijk toe. 

 

Met vreugde mogen we u meedelen dat het toezichthoudend bestuur per 1 maart 2023 

voor anderhalve dag per week juffrouw M. Brand-Versluis uit Werkendam heeft be-

noemd. Zij zal tot de zomervakantie in groep 1d de instromende kleuters onderwijs ge-

ven op woensdag en donderdag. We zijn blij met deze benoeming. Hopelijk bevalt het 

onderwijsgeven haar goed en mag het onder de zegen van de HEERE voor zowel de kleu-

ters als de juf tot zegen zijn. 

Juffrouw D.A.T. van Wijk-de Rooij hoopt op de dinsdag in groep 1d te gaan werken. Via 

de teamleider ontvangen de betreffende ouders de komende weken nadere informatie. 



Deze Nieuwsbrief maakt deel uit van de Schoolgids 2022-2023 
Website: gebruikersnaam: Groenewegenschool/wachtwoord: Schoolinfo 

 

 

Met een mengeling van gevoelens schrijven we deze laatste Nieuwsbrief. Precies 29 jaar 

geleden mocht ik aan ouders en belangstellenden de eerste ‘Kattebel’ schrijven.  

De tweewekelijkse verschijning van onze ‘Nieuwsbrief’ hoort al jarenlang bij ons school-

leven; uit de reacties merken we dat de informatie via de Nieuwsbrief ook nadrukkelijk in 

een behoefte voorziet. Daar zijn we blij mee. 

We hebben ook dit stukje belangrijke contact met ouders en belanghebbenden met 

vreugde mogen doen. Het is naar mijn overtuiging belangrijk om vooral ouders tijdig en 

volledig te informeren over het schoolleven. 

We hopen van harte dat u de informatie ook in de toekomst met regelmaat blijft lezen. 

Collega Heenck zal daaraan zeker, in nauwe afstemming met de teamleiders, op een 

goede wijze gestalte geven! 

 

PARRO – gebruik het! – ziekmelden 

Sinds de herfstvakantie werken we met een aantal modules van PARRO. We horen vanuit 

de ouders veel positieve reacties, met name vanwege de snelle communicatie tussen de 

leerkracht en de ouders.  

Wel zien we met regelmaat dat een flink aantal ouders niet of niet tijdig de informatie tot 

zich neemt. Daarmee missen deze ouders relevante informatie. Vooral in het geval we 

een groep door gebrek aan 

vervanging vrij moeten geven, 

dan is het van belang dat ou-

ders PARRO raadplegen. Zo’n 

melding dat een groep helaas 

vrij heeft wordt altijd vóór 7.30 

uur via PARRO met u gedeeld. 

 

Na de kerstvakantie hopen we 

de module voor ziekmeldingen 

te gaan gebruiken. Via PARRO meldt u uw kind snel en eenvoudig ziek. Ziekmelden kan 

dus vanaf de kerstvakantie via PARRO, niet meer per telefoon of mail. 

U ontvangt van de ict’ers nog nadere informatie in de komende weken! 

 

Onderwijsinspectie 

Op dinsdag 13 december j.l. hebben we, zoals u weet, het bezoek van de Onderwijsin-

spectie gehad. We zien terug op een goede dag, waarop de inspecteurs binnen een strak 

tijdschema gesprekken hebben gevoerd met ondergetekende als directeur-bestuurder, 

met de teamleiders, met de intern begeleiders, met een afvaardiging van het team, met 

een groep leerlingen uit de bovenbouw, met vertegenwoordigers van de reformatorische 

voorschool, van het schippersinternaat en van de LOVK. Afsluitend waren er gesprekken 

met ons Ontwikkelteam, met afgevaardigden van de Adviesraad en met afgevaardigden 

van het Toezichthoudend bestuur. 

 

In de feedback aan het einde van de dag mochten we met grote dankbaarheid horen dat 

de Onderwijsinspectie veel waardering heeft voor de wijze waarop we school zijn. De 

inspectie noemde daarbij de goede kwaliteit op alle beleidsterreinen, het goede pedago-

gische en didactische klimaat, het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoefte van alle 

leerlingen, de diepte en breedte van ons zorgbeleid en de afstemming met het reforma-

torisch samenwerkingsverband Berséba, de ononderbroken doorgaande lijnen en af-

stemming met zowel de voorschool als de LOVK en het internaat, het sociaal veilige kli-

maat en de hartelijk gemotiveerde samenwerking van onze mensen binnen de school. 

  

We zijn bij dit alles stil en verwonderd. De HEERE Die ooit aan de oprichters van onze 

school beloofde dat HIJ zou zorgen voor de school van geslacht tot geslacht, heeft ook 

hierin Zijn trouwe zorg betoont.  

Wij mensen zijn maar voorbijgangers. De HEERE regeert, Hij is én blijft nabij! 
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Kerstbijeenkomsten 

Op vrijdag 23 december hebben we met alle groepen de Kerstbijeenkomst op school. We 

beginnen om 8.30 uur met de groepen 3, 4 en 5; zij hebben in hun eigen lokaal met 

hun eigen leerkracht(en) de Kerstbijeenkomst. Deze leerlingen zijn rond 10.00 uur uit. 

Van 10.30 tot 12.00 uur komen we met de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 sa-

men in de aula, om de gezamenlijke Kerstbijeenkomst te hebben. 

Om 13.30 uur begint de Kerstbijeenkomst met de kleuters in de aula. We verwachten 

om ongeveer 14.45 uur klaar te zijn. Bij deze bijeenkomst zijn per kleuter twee volwas-

senen hartelijk welkom. We verzoeken u dringend geen andere kinderen mee te 

nemen!  

Ook alle varende kleuters zijn ’s middags, met hun ouders, hartelijk welkom! 

We zien uit naar goede en vooral gezegende bijeenkomsten.  

 

Werken in het onderwijs! 

Woensdag 14 december was er op school een prachtige morgen met studenten die ge-

motiveerd nadenken over een baan in het onderwijs.  

Onze schoolopleider-in-opleiding collega M. den Ouden-Meerkerk organiseerde deze bij-

eenkomst. Negen jongeren hadden zich aangemeld, helaas moesten twee van hen zich 

afmelden door ziekte. Ook onze apsirant-leerkrachten/studenten Ardin van Herwijnen en 

Rhodé Klijn waren aanwezig om hun ervaringen met de pabo en het stage lopen te delen. 

Na de opening en een stuk informatie door collega Den Ouden, gingen de gasten in twee 

sessies naar de groepen en kregen daar met de onderwijspraktijk te maken.  

Als afsluiting hebben we in groepjes via speeddaten veel informatie met de gasten ge-

wisseld. Om 12.15 uur heeft ondergetekende de bijeenkomst beëindigd. 

We zien terug op een goede morgen, waarin de gasten hopelijk nog meer zin hebben 

gekregen om zich aan te melden voor de pabo of voor de opleiding onderwijsassistent! 

 

 
 

Verantwoording 

Van maandag 28 november tot en met maandag 19 december brachten de leerlingen 

voor de zending € 636,67 mee; voor de adoptiekinderen werd in die periode € 174,93 

meegebracht. 

Allen hartelijk dank! 

 

Tenslotte 

Ds. H.J. Agteresch en zijn vrouw hebben dinsdag alle leerlingen getrakteerd op een rol 

snoep, dit ter gelegenheid van de verjaardag van de dominee. Dit is nu echt een (goede) 

gewoonte geworden! Namens ons allen opnieuw hartelijk dank! 

 

We schreven het al in de schoolkrant, maar ook in deze laatste Nieuwsbrief wensen we u 

allen gezegende dagen en een goede jaarwisseling.  
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Pleinwacht 12.30-13.00 uur 

Het rooster voor de pleinwacht is te vinden op onze website. 

We bedanken de volgende ouders alvast voor hun inzet: 

9 januari  mw. Kampert-Schoonhoven 

10 januari  meester Griffioen 

12+13 januari mw. Lobbezoo-van Putten 

16 t/m 20 januari mw. Grauss-van Klinken 

 

Data om te noteren 

22 december  Afscheid leerlingen meester Geuze 

23 december  Kerstbijeenkomsten 08.30-10.00 uur grpn. 3-4-5 eigen lokaal 

      10.30-12.00 uur grpn. 6-7-8 aula 

      13.30-15.00 uur grpn. 1-2+ouders aula 

26 dec. t/m 6 jan. Kerstvakantie 

12 en 13 januari Luizencontrole 

18 januari  Schoonmaakavond onderbouw – info volgt via de teamleider 

23 januari  Start lessen Wonderlijk Gemaakt (!) 

27 januari  Afscheidsreceptie meester Geuze in Fort Altena 

4 februari  Onderhoudscommissie 

7 februari  Rapporten mee alle leerlingen/v.o.-advies schoolverlaters 

9 en 14 februari Contactavonden zlle ouders 

17 februari  Contactmiddag varende ouders 

20 februari  Studiemorgen team – leerlingen vrij 

21 februari  Adviesraad vergadert 

27 febr.-3 maart Voorjaarsvakantie 

 

Voor alle genoemde data geldt Deo Volente! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

A. Geuze, directeur-bestuurder 

 
 

 


