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Beste ouders, verzorgers,

Bidden met Augustinus (5)

Bij Joh. 17

Ook al was er onder filosofen soms veel verschil van mening over God, Augustinus
heeft altijd in het bestaan van God geloofd, zoals blijkt uit het onderstaande gebed.
God, U bestaat, Uw Woord is waarheid
De strijdlustigheid van filosofen
heeft mij er geen moment toe kunnen bewegen
om niet te geloven dat U bestaat, al wist ik niet
wat U, o God, precies [voor een mens] betekent.
Ik heb ook altijd geloofd [en er niet aan getwijfeld]
dat U het bent, Die de menselijke zaken bestuurt.
Wel geloofde ik dit nu eens wat sterker,
dan weer wat zwakker, namelijk deze twee dingen:
dat U bestaat, maar ook dat U voor ons zorgt.
Ik geloofde dus in Uw bestaan [Heere, mijn God],
ook al wist ik niet wat ik moest denken van Uw Wezen,
of welke weg tot U voert of welke weg tot U terugvoert.
Ik was dus te zwak om door middel van de rede
op een duidelijke manier de waarheid te vinden.
Daarom had ik het gezag van de Heilige Schrift nodig.
Toch begon ik reeds te geloven dat U echt nooit
zo'n voortreffelijk gezag aan de Heilige Schrift had toegekend
over heel de wereld, wanneer het Uw wil niet was geweest
dat men door haar in U geloven zou en
dat men door haar U zoeken [en vinden] zou.
[Langzaam maar zeker kwam terug in mijn hart
wat Christus zei: 'Uw woord is de waarheid.'
U gaf dat ik begon te zien met de ogen van het geloof.]
Bron: Bidden met Augustinus in de vroege kerk | M.A. van Willigen
> N.a.v. Augustinus, Confessiones VI,v,7-8. o.

Mei

Juf Hanneke is afgelopen vakantie geopereerd. Dit betrof een
hersteloperatie die noodzakelijk
was na de voorgaande ‘noodoperatie’. Deze operatie bestaat
uit twee ingrepen waarvan er nu
één achter de rug is. We wensen
haar een goede revalidatie en
spoedig herstel toe.

………... ………... ………... is gestart in
groep 0. We heten haar van harte
welkom en wensen haar een goede tijd toe bij ons op school!
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Nieuwe nieuwsbrief
Groep 0/1/2 ‘s morgens naar school

Voor alle data geldt D.V.

De studiemiddag is verplaatst
naar 23 mei. Kinderen zijn deze
middag vrij!
We hebben met het team over
doelgericht thematisch werken.
We zullen opnieuw getraind worden door Marcel van School in
Balans.

We beginnen met een gewichtige mededeling… Juf Janneke gaat weg. Ze
hoopt vanaf de zomervakantie dichter
bij huis te gaan werken. Op dit moment doet ze over een enkele reis 1
uur (zonder files). Het was dan ook te
verwachten dat de juf ooit deze beslissing zou nemen. Juf Janneke en
wij vinden het heel erg jammer dat we
afscheid van elkaar moeten gaan nemen en dat ze de school gaat verlaten! Anderzijds ziet ze er naar uit minder onderweg te zijn. In een latere
nieuwsbrief zal ze nog een afscheidsstukje schrijven.
Met dit vertrek stonden we voor nieuwe uitdagingen… Juf Hanneke zal
naar verwachting voorlopig niet ingezet kunnen worden. De financiële positie van de school laat het niet toe
een nieuwe leerkracht te benoemen.
Het leerlingaantal (4 groepen van
gem 21 leerlingen) kent z’n beperkingen. We mogen het dus organiseren
met de voor ons beschikbare leerkrachten. Volgend jaar zal er dus niet
gesplitst worden behalve tijdens de re
-integratie van juf Hanneke.
Concreet hebben we het volgende
besloten:
Groep 1/2:
Juf Aliet en juf Gerjanne
Groep 3/4:
Juf Ellen en juf Arende
met in lagere frequentie juf Ria.
Groep 5/6:
Juf Jetty
Groep 7/8:
Juf Femke en
meester De Lijster

Het bestuur van Kind&Co Ludens
heeft besloten een BSO voorziening
te starten in Nieuwer Ter Aa op maandag-, dinsdag– en donderdagmiddag.
Deze voorziening zal vanaf de zomervakantie operationeel zijn.
De grootste uitdaging wordt het vinden van een Pedagogisch medewerker. De school mag adviseren m.b.t.
de benoeming. Op deze manier kunnen we stimuleren (bij de school) passend personeel te werven.
Helpt u reclame te maken voor deze
mooie baan?

We realiseren ons heel goed dat er
verschillend naar deze ontwikkelingen wordt gekeken. Wanneer we een
school willen zijn voor álle leerlingen
uit het dorp én (door ons leerlingaantal) vitaal en kwalitatief stabiel blijven,
is dit een noodzakelijke stap.

Voor de oudere (55+) bewoners van
Nieuwer Ter Aa (en omgeving) willen
we een Pannenkoekmaaltijd organiseren.
Op 2 juni om 12.00u zijn de ouderen
welkom in de zaal van het dorpshuis
(via het plein). De meesten van hen,
zullen ook een eigengemaakte uitnoDe kinderen zijn vanaf 8.30u welkom diging van groep 3/4 hebben gehad.
op het plein. Niet-overblijvers mogen Groep 0/1/2 zal zingen voor de oudepas om 12.50u weer het plein op.
ren.
De prachtig gedekte tafels zijn klaargemaakt door groep 7/8. Deze zullen
ook de zaal weer opruimen. Groep
De coördinator is op zoek naar 2 extra luizenouders. Graag aanmelden bij 5/6 zal mét de ouderen eten en spelMarieke Plette (………... ………... ) of via letjes doen.
Uiteraard eet de rest van de kinderen
de school.
ook, in hun eigen klas, heerlijke pannenkoeken.
Om 13.30u gaan de ouderen weer
We zijn op zoek naar iemand die het
naar huis.
luizenpluizen wil coördineren. Omdat Er komt in Parro nog een oproep voor
Mariekes jongste kind dit jaar van
het bakken. Zet u alvast een steelpan
school gaat, zijn we op zoek naar een in uw agenda wanneer u mee wilt
nieuwe coördinator. Benieuwd wat
bakken?
het inhoudt? Vraag het na bij Marieke
(………... ………... ) of informeer bij de
school.

we hopen en bidden dat het geweld
Zoals u heeft kunnen lezen is de LLV stopt en dat, waar mogelijk, de menverzet naar 7 juni. Tevens heeft de Li sen zonder angst terug kunnen keren.
Helaas lijkt dit echter nog ver weg.
nagedacht over hun rol tijdens deze
Kleuters zullen wel opgevangen blijavond. Het bestuur in Amersfoort is
formeel bevoegd gezag. De directeur ven worden door de reguliere schois belast met de dagelijkse leiding. Hij len.
We danken Joyce Stoof die zich in
heeft verschillende organen die met
een vroeg stadium aanbood als vrijhem meedenken en hem adviseren.
williger. Voor haar inzet, geduld en
Zoals o.a. de Li en de MR.
flexibiliteit! Heel erg fijn geweest voor
De huidige indeling van de LLV is in
de beeldvorming op zijn minst verwar- het team én de kinderen!
rend. Daarnaast is het onderscheid
van leden en niet leden verwarrend en
soms ongemakkelijk.
Het vakantierooster voor volgend jaar
Hierom hebben we besloten de avond ziet er als volgt uit:
anders te noemen én in te delen.
Herfstvakantie:
22 okt - 30 okt
De directeur heeft de leiding. De Li zal Kerstvakantie:
28 dec - 8 jan
wel de opening blijven verzorgen.
Voorjaarsvakantie: 25 feb - 5 mrt
Vervolgens is er een spreker. Dit jaar Goede vr. Pasen: 7 apr - 10 apr
hoopt Bert Reinds weer te komen. Het Koningsdag:
27 apr
onderwerp van zijn lezing is: 'Het ge- Meivakantie:
24 apr - 7 mei
zin, bouwplaats of hangplek?’
Hemelvaart +dag: 18 mei + 19 mei
Hierna zullen de verschillende orgaExtra dag
22 mei
nen (MR/Li/OC) hun jaaroverzichten
Pinksteren:
29 mei
voordragen. Uitslagen van eventuele Zomervakantie:
8 juli - 20 aug
stemmingen vinden hier ook plaats
en deze zullen per nieuwsbriefstrookje of online plaatsvinden.
Als intern begeleider spreek ik regelDe avond heet voortaan
matig met leerkrachten over de socia’Jaarvergadering’ en start om 20.00u. le vaardigheden van de leerlingen.
Zoals altijd is iedereen welkom!
Tijdens de Kanjerlessen besteden we

feestjes en speelafspraken. Daar zijn
wij als school heel blij mee. Er zijn
ook kinderen die (bijna) nooit worden
uitgenodigd. Via deze nieuwsbrief
willen wij u vragen om bij het maken
van speelafspraken en het schrijven
van uitnodigingskaarten ook eens aan
deze kinderen te denken!

We hopen dinsdag 7 juni weer ramen
te zemen en computers schoon te
maken. We zouden het heel fijn vinden als u/jij ons wilt komen helpen..
We zijn er om 19.00 uur en hopen
rond 21.30 uur te stoppen.
Graag wel zelf de schoonmaakspullen meenemen. Tot dan.
Namens de oudercommissie,
Wendy van Vliet

Omdat we plotseling twee weken meivakantie hadden, was onze MR vergadering verzet en vergaderden we online. Uiteraard hebben we extra goed
naar het vakantierooster gekeken
voor volgend schooljaar ;-)
We hebben het over een eventuele
klusklas gehad, subsidie Gezonde
school, de aanstaande vacature in de
MR (Remko Wiebes neemt afscheid
veel aandacht aan sociale vaardighe- en ik zelf vertrek natuurlijk ook). Ook
den zoals: vragen of je mee mag doen hebben we het panelgesprek geëvalumet een spel, inleven in anderen en
eerd. Lees vooral de brief van de MR
Het was voor de vakantie flink schahet
oplossen
van
conflicten.
Deze
die bijgesloten is, want we zien uit
kelen voor iedereen. Uiteindelijk hadnaar nieuwe aanmeldingen voor deze
den we 8 leerlingen die wisselend van vaardigheden worden op school geoefend,
maar
ook
tijdens
alle
contacbetekenisvolle functie binnen de
2 tot 4 dagdelen bij ons op school
ten
buiten
school.
Leerlingen
vertellen
school! Groet van de MR-secretaris,
waren. We zijn blij dat we dit hebben
vaak op school enthousiast over
juf Janneke
mogen doen. We
zijn echter óók blij
dat er nu een taalschool gestart is in
de Stichtse Vecht.
Hier en daar liepen
we echt tegen grenzen aan van wat
mogelijk was. De
nieuwe lijn is dat
alle Oekraïense leerlingen daar heen
gaan. Ze leren daar
de Nederlandse taal en kunnen hele dagen naar school.
Uitzondering betreft kinderen
in de kleuterleeftijd. Die zullen
we nog wel opvangen. Laten
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Nieuwer Ter Aa, 22 april 2022
Betreft:

MR verkiezing oudergeleding

Beste ouders/verzorgers,
Op de laatst gehouden MR-vergadering kwam naar voren dat Remko Wiebes dit jaar aftredend is en niet herkiesbaar (zijn jongste
kind gaat naar het VO). De MR is nu op zoek naar een betrokken ouder die voor een periode van 4 jaar in de MR plaats zou willen
nemen. De termijn van 4 jaar kan eventueel verlengd worden met nogmaals 4 jaar.
Wat doet de MR eigenlijk? We vergaderen 4x per jaar en deze data plannen we zelf met behulp van een datumprikker. Sinds twee
jaar vergaderen we soms op school, maar ook regelmatig online. Er is een voorzitter, secretaris en iemand die als afvaardiging
naar de GMR gaat. Buiten de vergaderingen om kost het niet veel tijdsinvestering. Hierbij een aantal onderwerpen waar we het
afgelopen jaar over spraken:
Het vakantierooster en de groepsverdeling voor het volgende schooljaar;
De directie bespreekt de financiën van de school met ons;
Het onderwerp van het panelgesprek;
Wat we van de huidige opzet van het tienminutengesprek vinden en ideeën voor verbetering.
Bij deze brief vindt u ook de officiële taakomschrijving van de MR zoals die vermeld is in de schoolgids.
Bent u degene die met ons mee wil denken en respecteert u de grondslag van onze school? Meldt u dan als kandidaat aan uiterlijk
dinsdag 31 mei. Dit kan door juf Janneke te e-mailen (j.everse@educatis-rpo.nl). Bij meerdere aanmeldingen zal een verkiezing
gehouden worden. Indien zich één kandidaat aanmeldt, zal hij/zij automatisch gekozen worden, mits er geen bezwaren ingediend
worden (bezwaartermijn wordt nog bekend gemaakt).
Als u vragen heeft over de invulling van de functie kunt u contact opnemen met juf Janneke en juf Ellen (e.dehaan@educatisrpo.nl) of met één van ouders van de MR. Dat zijn Remko Wiebes (r.wiebes@educatis-rpo.nl) en Maria Hulsman
(m.hulsman@educatis-rpo.nl).
Met vriendelijke groet namens de medezeggenschapsraad,
Janneke Everse – de Kloe
Secretaris MR
Doude van Troostwijkstraat 22 • 3626 AV Nieuwer Ter Aa
info.schoolmetdebijbel@educatis-rpo.nl • 0294 23 36 86

6.4 Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit twee ouders en twee
personeelsleden.
De leden van de MR worden gekozen vanuit en door de ouders en het personeel.
De MR heeft een aantal wettelijke taken
en bevoegdheden:

•

•

De MR heeft instemmingsbevoegdheid over een aantal zaken,
zoals de verandering van de onderwijskundige doelstelling van de
school, vaststellen van het schoolplan, vaststellen van de regeling
ouderhulp, etc. De MR heeft adviesbevoegdheden over een aantal
zaken, zoals de schooltijden, het
financieel beleid, de aanstelling en
ontslag van de schoolleiding en de
eventuele verbouw van de school.

De MR heeft initiatiefbevoegdheid.
Dat betekent dat de raad bevoegd
is tot bespreking van alle zaken die
de school betreffen. De MR mag
De directeur is namens het bestuur aanover alle punten voorstellen doen
wezig bij de MR-vergadering als de MR
aan het bestuur van Educatis.
dat wenst. De vergadering van de MR is

openbaar. De MR zal regelmatig met de
ouders communiceren via de nieuwsbrief.
We willen hier duidelijk aangeven dat de
MR geen klachtencommissie is. De eerste
weg om bepaalde zaken op school aan de
orde te stellen is via de leerkracht of de
directeur. Zaken die het schoolbeleid als
geheel aangaan, kunnen via de MR geagendeerd worden. U kunt dit doen door
een mail te sturen naar j.everse@educatis
-rpo.nl.
Op bovenschools niveau is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) actief. Deze commissie bespreekt
zaken die alle scholen aangaan.

