
 
Middelburg, 16 augustus 2019 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
De vakantie is voorbij. Ik hoop dat u er, samen met uw kind(eren), van genoten heeft. Ik 
hoop dat er tijd en rust is geweest om samen te zijn, kwaliteitstijd te hebben, te genieten en 
bij te tanken. Voor zover ik heb gehoord, is iedereen weer veilig van vakantie teruggekomen. 
Daarvoor mogen we dankbaar zijn. Unity mocht in de vakantie een broertje krijgen. Prachtig 
dat God weer nieuw leven geeft. Een tweetal grootouders zijn in de vakantie overleden. Zij 
mogen nu bij onze hemelse Vader zijn. We wensen de kinderen die hun opa of oma moeten 
missen en hun ouders sterkte toe.  
 
Tijdens de vakantie is er in de Regenboog hard gewerkt. De toiletten zijn verbouwd en nu 
heerlijk fris en nieuw. En ze ruiken ook anders… heerlijk! De verbouwing van het nieuwe 
lokaal van groep 3 is goed gegaan. Deze klas mag straks les gaan krijgen in een fris en licht 
lokaal. Het lokaal van groep 6 en de aangrenzende RT ruimte heeft nieuwe LED verlichting 
gekregen. Het is de bedoeling dat deze verlichting stapje voor stapje ook in de andere 
lokalen komt. Komende weken worden er nog enkele puntjes op de i gezet en dan is alles 
weer spic en span.  
 
Het nieuwe meubilair voor groep 7 en de nieuwe kasten voor groep 3 laten nog even op zich 
wachten. Deze hopen we in de komende weken te vervangen.  
 
De leerkrachten hebben de afgelopen week hard gewerkt om de klassen in te richten, op te 
ruimen en klaar te maken voor het nieuwe schooljaar. We hopen de kinderen en u als 
ouders op een warme manier welkom te kunnen heten op D.V. maandag 19 augustus. Als 
het goed is, heeft u van de leerkracht van uw kind een uitnodiging voor de Parro-app 
ontvangen. Aangezien dit voor ons het belangrijkste communicatiemiddel is, is het belangrijk 
dat u gekoppeld bent. Anders mist u informatie, wat vervelend is voor uw kind. Mocht u nog 
geen koppelcode hebben ontvangen of als het u niet lukt Parro te installeren, neemt u dan 
contact op met de leerkracht van uw kind of met juf Yvonne. 
 
Vandaag, vrijdag 16 augustus, hebben wij als team het schooljaar geopend. We hebben 
samen uit de bijbel gelezen en nagedacht wat het betekent om samen met Jezus op weg te 
gaan. In kleine groepen hebben we gebeden voor de school, de kinderen en de ouders en 
hebben we God gevraagd om de school met Zijn Geest te doorwaaien. Dit waren 
waardevolle momenten voordat we in de hectiek van het nieuwe schooljaar stappen.  



 
In het kader van de vernieuwing hebben we vandaag kritisch gekeken naar de materialen in 
de onderbouw. We gaan nieuwe materialen, passend bij deze tijd, bestellen. We hopen deze 
materialen binnenkort in huis te hebben ,zodat er in de kleuterklassen mee gewerkt kan 
gaan worden.  
 
Ik ben blij dat ik u ook kan melden dat meester Stijn dit jaar gymlessen gaat geven aan de 
kinderen van groep 1 t/m 7. Dit is nieuw voor de kleutergroepen. Zij zullen op donderdag 
gymles van deze meester krijgen in de grote gymzaal. Groep 8 krijgt gymles van meester 
Anton Kruijt.  
 
Ook vind ik het heel tof om te melden dat Priscilla Vrolijk wekelijks muzieklessen gaat 
verzorgen aan de groepen 5 t/m 8. Dankzij extra geld kunnen we Priscilla inzetten. Priscilla is 
muziekdocent en heeft gestudeerd aan het conservatorium van Amsterdam en Utrecht. De 
kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen muziekles van hun eigen leerkracht.  
 
Ook de schoolfotograaf zal dit schooljaar anders zijn dan de afgelopen jaren. Eric Konings 
www.erickonings.nl komt op 16, 17 en 18 september foto’s maken van de kinderen 
individueel, van broertjes/zusjes en van de klassen. Tegen die tijd hoort u precies van mij 
wanneer uw kind aan de beurt is.  
 
Tot slot herinner ik u graag aan de Nieuwjaarslunch op woensdag 21 augustus. De 
uitnodiging hiervoor vindt u in de bijlage. Gods wet zegt dat je om elkaar moet geven. De 
wet van Mozes draait daarom. In de bergrede die Jezus uitsprak, lezen we dit ook. Het grote 
gebod zegt, dat je – naast God – je medemens lief moet hebben met hart en ziel, met heel je 
verstand en met al je kracht. Gods wetten zijn erop gericht om de samenleving te dienen en 
de ander goed te doen. Toch zijn we er nog niet als we respect hebben voor elkaar of de 
ander in z’n waarde laten. Het is God er om te doen dat we met hart en ziel om elkaar zullen 
geven. Van nature kunnen we dat niet; daar hebben we Gods hulp bij nodig. En Hij geeft die. 
Hij geeft zijn Geest, die zijn wetten in ons verstand en in ons hart legt. (Hebreeën 10:15 en 
16) Dit is dan ook de reden dat wij het belangrijk vinden om elkaar te ontmoeten. Het naar 
elkaar omzien stimuleren we onder de kinderen en we vinden het omzien naar elkaar ook als 
schoolteam en voor de ouders belangrijk. We hopen u daarom te ontmoeten op de 
Nieuwjaarslunch en hopen dat u, samen met ons, wilt omzien naar de ander. Naar de ouder 
die voor het eerst op school komt, naar de ouder die nog niet zoveel aansluiting heeft onder 
de ouders, naar de ouder die er alleen bij staat.  
 
We hopen dat het omzien naar elkaar ook geldt voor kinderfeestjes. Soms komen ouders of 
kinderen bij ons vragen welke kinderen er nog nooit op een feestje zijn uitgenodigd. Deze 
kinderen worden vervolgens wél uitgenodigd. Voor de ouder en het jarige kind misschien 
een klein gebaar, maar voor het kind wat uitgenodigd wordt een gigantisch verschil. Aan het 
begin van dit schooljaar benadruk ik dit daarom graag nog eens ,want ondanks de ouders die 
hier wel actie op hebben ondernomen, zijn er helaas toch kinderen die het afgelopen 
schooljaar nooit uitgenodigd zijn.  
Naar een idee van een ouder hebben wij als team besloten om de verjaardagspot in te 
stellen. In deze pot zitten de namen van alle kinderen in de klas. Wanneer een kind jarig is, 
mag hij of zij één vriendje of vriendinnetje kiezen om de klas mee rond te gaan en daarnaast 

http://www.erickonings.nl/


trekt de jarige een kind uit de pot. Op deze manier kunnen alle kinderen een keer mee de 
klassen rond.  
 
Belangrijke data: 
Woensdag 21 augustus Nieuwjaarslunch 
Donderdag 22 augustus demonstratie Mad Science (groep 4 t/m 8) onder schooltijd 
Donderdag 29/ vrijdag 30 augustus schoolkamp groep 8 
 
Ik hoop u maandag op school te zien, wij (hieronder) hebben er in elk geval weer veel zin in! 

 
 
Hartelijke groeten, 
Annemiek de Quelerij 


