Nieuwsbrief februari 2021
Kon. Julianalaan 2a, 2231 VD Rijnsburg
tel. (071) 4082759,
Internet: dewegwijzer.pcborijnsburg.nl
Email: info@dewegwijzer.pcborijnsburg.nl

Agenda
4 februari GEEN STUDIEDAG
8 februari School start weer!
9 februari Spreekuur JGT
(kan eventueel ook digitaal, neem contact op met de directie)
19 februari Start voorjaarsvakantie
1 maart
Weer naar school

Van de directie
Beste ouders en/of verzorgers,
Ongetwijfeld heeft u het via de pers en het Ministerie van
OCW gehoord; het is de bedoeling dat de scholen
aanstaande maandag, 8 februari, weer opengaan.
Alhoewel we daar blij mee zijn, zijn er ook de nodige zorgen.
We willen graag de kinderen weer ontvangen, maar dat
moet wel op een zo veilig mogelijke manier. De gezondheid
van onze medewerkers en uw kinderen is een belangrijke
prioriteit.
Inmiddels gonst het van geruchten en mogelijkheden. De PO-raad, onze koepelorganisatie,
heeft het dringende advies gegeven om nu nog niet van alles te regelen en organiseren.
Vandaag is er verder overleg met oa. de PO-raad en zullen ongetwijfeld nadere regels bekend
gemaakt worden en protocollen worden gepubliceerd.
We doen ons uiterste best om alles goed te organiseren. Er is in het afgelopen jaar al veel van
iedereen gevraagd en iedere keer zijn we nieuwe uitdagingen aangegaan. Iedere keer is er
weer een oplossing gevonden.
We willen iedereen nogmaals complimenteren en danken voor de extra inzet. Ook u heeft uw
uiterste best gedaan. Bedankt! Samen zoeken we nu naar een goede oplossing, naar nieuwe
wegen. We vragen uw geduld en begrip voor het feit dat we nog geen verdere mededeling
kunnen doen. Voor het weekend hoort u uiteraard wat de plannen zijn geworden.
Rianne Breedijk
Joska van Zuijlen
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Mag ik even voorstellen…. ds. Piet Rozeboom
Beste ouders en kinderen, graag wil ik mij even voorstellen als
“schooldominee”. Sinds de lockdown heb ik een aantal digitale
godsdienstlessen gegeven op de Wegwijzer (terug te vinden
op YouTube onder “Ds. Piet vertelt”). Ik ben onder de indruk
van wat gevraagd én gegeven wordt door de leerkrachten in
deze crisistijd. En ook ben ik onder de indruk van wat deze tijd
voor ouders betekent. Daar heb ik graag iets aan willen
bijdragen in Bijbelvertellingen. Ik ben sinds november aan de
Protestantse Gemeente Rijnsburg verbonden als predikant. Ik
ben 62 jaar oud en heb al aardig wat ervaring opgebouwd in
de loop der jaren. Ik vertel graag het verhaal van Gods liefde in
de breedte van de samenleving in daad en woord. De wijk
Kleipetten is mij toevertrouwd als “werkgebied”.
Met vriendelijke groet, ds. Piet Rozeboom, tel. 071 7851350.
Nog tijdelijk woonachtig Boslaan 41, maar binnenkort
Brouwerstraat 45A.

We missen werkgroep Centraal!
In wijkservicecentrum Centraal verlenen mensen met een beperking diensten in het centrum
van Rijnsburg. Het is gevestigd aan de Tulpenstraat 16-18 in Rijnsburg. Participeren en waar
mogelijk meedoen in de samenleving zijn belangrijke uitgangspunten van het
wijkservicecentrum. Sinds november 2015 wordt er wekelijks op maandagochtend door een
aantal deelnemers en een begeleider van het wijkservicecentrum Centraal hard gewerkt om
ons schoolplein en de aangrenzende tuin schoon te maken en te houden. Wij zijn altijd heel
tevreden over het resultaat en we genieten van de
vrolijkheid en omgang met deze bijzondere
deelnemers. Sinds de eerste lockdown zijn de
mensen van Centraal helaas niet meer geweest
vanwege de beperkende coronamaatregelen. Dat
is dus al ruim 10 maanden!! Om hen te laten
weten dat we ze niet vergeten zijn en erg missen,
hebben we kaarten gebracht naar de
Tulpenstraat. Kinderen uit de noodopvang hadden
die versierd. Het was leuk om ze weer even te zien
en ze missen ons gelukkig ook!
Inschrijven nieuwe leerling
Heeft u een kind dat geboren is tussen 1 augustus 2017 en 31 juli 2018? Dan heeft u het vast
al ingeschreven bij ons op school. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, de inschrijving sluit
op vrijdag 19 februari a.s.. Een inschrijfformulier kunt u bij de directie krijgen, u kunt het daar
ook weer inleveren.
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The Masked Voorlezer
Een idee tegenkomen op facebook en
het hele team was enthousiast.
Inmiddels heeft u al heel wat filmpjes
van gemaskerde leerkrachten voorbij
zien komen. De een makkelijker te
herkennen dan de ander maar het voorlezen staat bij
iedereen voorop. Geen voorleesfeest in de klassen dit
jaar maar wij vonden dit toch wel een waardige
vervanger. Vrijdagmiddag komt het ‘ontmaskerfilmpje’
online voor iedereen. We hopen dat jullie er veel plezier
aan hebben beleefd. Wij als juffen en meesters in elk
geval wel!

Jarigen in februari
Liv van Duijn, Sofie de Borst, Vinz van Egmond, Joëlle Kromhout, Tygo
van Tilburg, Sven van Duin, Stef van Delft, Emma van Noort, Sam
Leegwater, Jelte Star, Florien v/d Meij, Cloé van Rietschoten, Rosa Sira
Van harte gefeliciteerd allemaal!

Bijbelrooster
Week 5: 1 t/m 5 februari 2021
Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11
De melaatse man, Lucas 5:12-16
De verlamde man, Lucas 5:17-26
Week 6: 8 t/m 12 februari 2021
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19
Week 7: 15 t/m 19 februari 2021
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10

2020-2021

pagina 3

