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Alle data D.V.
Beste ouders/verzorgers,

Pinksteren
Nog een enkele dag en we mogen het
Pinksterfeest herdenken. Na Pasen en
Hemelvaart nu het wonder van de uitstorting van de Heilige Geest. Wie zal
het kunnen begrijpen? Wie zal het
kunnen geloven? Dat is immers de
vraag die de catechismus ons stelt:
“Wat gelooft gij van de Heilige
Geest?” En wat een schitterend antwoord waarin eerst Zijn Godheid
wordt genoemd om vervolgens heel
persoonlijk te belijden: “… dat Hij
ook mij door een waar geloof Christus
en al Zijn weldaden deelachtig make,
mij trooste en bij mij eeuwig blijve.”
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Kunt u het hen nazeggen? Wat zal het
dan een – met recht – wonderlijk feest
zijn. Ik wens u gezegende Pinksterdagen toe.
Geboren
Bij de familie Donken, Thijmenstoren
27, 3912 AR Rhenen is op 18 april een
gezonde zoon geboren: Janoah. Hij is
het broertje van Annelotte uit groep
1b.
Op 14 mei werd de familie Cazant,
Meester A. Datemalaan 25, 4041 VG
Kesteren, ook verblijd met de geboorte van een gezonde zoon en broertje:
Sem. Hij is het broertje van Jesse uit
groep 1c.
Meester Verbeek en zijn vrouw, Nedereindsestraat 15, 4041 XE Kesteren
werden verblijd met de geboorte van
een gezonde dochter: Jansje. Zij is
geboren op 13 mei en is het zusje van
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Sem (groep 6a), Louise (groep 5) en
Guusje (groep 2a). Wij wensen de drie
gezinnen van harte Gods zegen toe in
de opvoeding van hun kinderen.
Uitslag Cito
Begin mei ontvingen we de uitslag van
de Cito-eindtoets voor groep 8. Met
dankbaarheid zagen we een mooie
uitslag die goed overeenkomt met het
beeld dat wij ook al hadden van deze
groep leerlingen. De aanmeldingen
zijn inmiddels verzonden en de scholen voor Voortgezet Onderwijs wachten met “spanning” op onze leuke
groep 8 leerlingen.

Zorgen om onze leerlingen
Jacco Rijksen (groep 8) heeft inmiddels zijn kuur achter de rug. Gelukkig
mocht hij – kortdurende – bezoekjes
ontvangen, want naar school was er
twee weken helaas niet bij. Gelukkig
zagen we hem gisteren weer in de
klas. We hopen en bidden dat deze
behandeling het gewenste resultaat
mag hebben.
Jorik Zaaijer uit dezelfde groep is
heel plotseling geopereerd aan een
blindedarmontsteking. Ook hij is gelukkig weer thuis en alweer op school.
In groep 4 hebben we ook een paar
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leerlingen met zorgen: Esther Buijs is
net uit het gips na een breuk aan haar
pols. Ook Jarne Zaaijer heeft zijn pols
gebroken. Helaas moest hij maandag
j.l. alsnog een operatie ondergaan.
Pieter-Jan de Jong heeft een liesbreuk, waaraan hij waarschijnlijk binnenkort geopereerd moet worden. We
hopen dat de operaties mogen slagen
en dat de leerlingen snel mogen herstellen!
Schoolreisje kleutergroepen
1 juni was de grote dag voor onze
kleuters: het schoolreisje. Dit jaar
zijn we met bijna 100 kleuters naar
Wijchen gereden waar we, onder leiding van een aantal leerkrachten en
moeders, een prachtige dag hebben
gehad. Het is geweldig om die enthousiaste kleuters te zien op zo’n dag. En
wat waren ze op de terugweg rustig….
(en moe). We mogen terugzien op een
fijne dag en zijn dankbaar dat we
zonder ongelukken weer op school
mochten komen.

Benoeming
De ouders van de kleutergroepen 1-2
hebben een aantal weken wel gemerkt dat er opeens nieuwe jufs voor
de groepen stonden. Het waren sollicitanten die proefles kwamen geven.
Inmiddels zijn we blij en dankbaar om
u te kunnen melden dat wij een nieu-
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we juf hebben kunnen benoemen: juf
Hennie Polman. Zij loopt op dit moment nog haar LIO-stage op de Sebaschool in Ochten en hoopt volgend
schooljaar afgestudeerd te zijn en
hier aan de slag te gaan. De juf woont
in Kesteren en kerkt bij de Gereformeerde Gemeente in Nederland in
Opheusden. We wensen de juf sterkte
bij het afronden van haar studie en
Gods zegen in haar mooie werk bij ons
op school.

weet over wie u leest. Ik ben 21 jaar,
en bijna afgestudeerd aan de Pabo te
Gouda. Zoals u inmiddels al weet,
woon ik in Kesteren en kerk ik in de
Gereformeerde Gemeente in Nederland te Opheusden. Ik ben het zesde
kind in een gezin van acht kinderen.
Van jongs af aan heb ik gezegd: “Ik
wil kleuterjuf worden!” En zie daar,
bijna mag ik zeggen: “Ik ben kleuterjuf!”. Ik hoop dat ik een fijne tijd
mag krijgen op de Wegwijzer, samen
met de kinderen, collega’s, ouders en
anderen! Tot ziens!
Hartelijke groet,
Juf Hennie

Juf Polman schrijft…
Beste ouders,
Wat ben ik blij dat ik mezelf mag
voorstellen als de ‘nieuwe’ juf Hennie Polman op de Wegwijzer! Deze
school staat in hetzelfde dorp als
waar ik geboren en getogen ben, dus
geheel onbekend ben ik niet in deze
omgeving. Toch ben ik niet zo bekend
met deze school, maar ik hoorde zoveel enthousiaste verhalen, dat ik
meteen de pen genomen heb om een
sollicitatiebrief te schrijven toen er
een vacature voor de onderbouw vermeld stond in de krant. Wat een
spannende tijd is dat! De proefles
mocht ik geven in groep 1/2... ik heb
ervan genoten! Inmiddels mag ik u
dankbaar vertellen dat ik mijn benoeming heb mogen aanvaarden. Nog
even kort iets over mijzelf, zodat u
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Oudercommissie
Donderdagavond j.l. hebben we informeel afscheid genomen van Mw.
Meurs. Zij heeft 15 jaar in de Oudercommissie gezeten en heel veel werk
verzet. We willen haar heel hartelijk
bedanken voor al het werk dat zij
heeft gedaan en haar enthousiasme.
Gelukkig hebben we Mw. Augustinus
bereid gevonden om de lege plaats in
te nemen. Van harte welkom!

Oudervergadering en afscheid
Dinsdagavond j.l. waren we bijeen
voor een goede en indrukwekkende
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oudervergadering. Na de opening door
de scheidend voorzitter, dhr. Van
Westreenen, werd kort en bondig het
zakelijk gedeelte van de agenda besproken. Op een enkele vraag na konden alle stukken zonder opmerkingen
worden goedgekeurd. Voor de pauze
stond dhr. V.d. Hatert namens de bestuurscommissie stil bij het afscheid
van dhr. Van Westreenen. Twaalf jaar
heeft hij met veel enthousiasme, betrokkenheid en bewogenheid zijn taak
binnen het bestuur uitgevoerd. De
wijze waarop hij zijn werk heeft gedaan werd gekenmerkt door de volgende woorden: doelgericht, transparant, meelevend en betrokken. Als
een echte verbinder heeft hij zijn
verantwoordelijkheid genomen. We
willen hem nogmaals heel hartelijk
danken voor al het vele werk dat hij
heeft verricht. We wensen hem, samen met zijn vrouw en kinderen,
Gods zegen toe voor de toekomst. Een
toekomst die, zeker met de zorgen
rondom hun zoon, Auke, nog erg onzeker is.

Na de pauze hield dhr. W. Visser zijn
inleiding over Het gebed in school en
in ons gezin waarna de ouders en
leerkrachten in kleinere groepjes met
elkaar in gesprek gingen over een aantal stellingen. Het was een waardevolle en indrukwekkende avond waarin
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van hart tot hart met elkaar gesproken is over dit belangrijke onderwerp.
Zaken als: het gebed als opdracht van
God; het evenwichtige Godsbeeld; het
aanhoudend, eenvoudig en pleitend
gebed werden op een integere en
soms ook heel persoonlijke wijze besproken. Ook werd gewezen op het
grote belang van het hardop voorgaan
in gebed als ouders (en hun kinderen).
Wat een voorrecht maar ook een verantwoordelijkheid om zo te mogen
bidden met en voor onze kinderen en
voor elkaar. Wij als ouders en leerkrachten hebben die avond weer heel
wat huiswerk ontvangen.

Verkiezing MR en BC
Op de oudervergadering is Mw. Waverijn herkozen als MR-lid. Dhr. V.d. Akker is gekozen tot lid van de BC in de
vacature van dhr. Van Westreenen.
Dhr. Van Schaik werd als BC-lid herkozen. Fijn dat we in beide commissies
weer voltallig zijn en we wensen de
drie verkozen leden Gods zegen toe
bij dit mooie en verantwoordelijke
werk.
Kaartenactie voor WNF
Groep 6b heeft goed zijn best gedaan
met de kaartenactie. Er is ruim
€200,00 opgehaald. De helft van dit
geld is voor een goed doel bestemd.
De kinderen mochten een idee voor
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een goed doel inleveren. Deze doelen
zijn op het bord geschreven en er
werd gestemd. Er gaat €100,00 naar
het WNF.

Junivakantie
Graag wens ik u, namens de leerkrachten, een goede en fijne vakantie
toe. We hopen de deuren van de
school op maandag 12 juni weer open
te zetten voor de leerlingen.

Belangrijke data





Met vriendelijke groet,









Meester L. Soeters
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Maandag 5 t/m vrijdag 9 juni: vakantie
Maandag 12 juni: hoofdluiscontrole
Dinsdag 20 juni: Schoolmaatschappelijk werk
Donderdag 22 juni: Schoolreis groep 3 t/m 6
Alle andere leerlingen zijn die dag vrij
Maandag 26 juni: start schoonmaakweek
Dinsdag 27 juni: wenuurtje nieuwe kleuters
Vrijdag 30 juni: Nieuwsbrief
Dinsdag 4 juli: afscheid groep 8
Woensdag 5 juli: snoepstrooien groep 8
Donderdag 6 juli: wenuurtje groep 3 t/m 8
Vrijdag 7 juli: 12.00 uur: start zomervakantie
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