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Agenda
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Muziekavond

Blijdschap
Zondag 16 februari 2020 werd familie Bouwmeester-Overduin, Anemoonstraat 5, 2906 CA
Capelle aan den IJssel, verblijd met de geboorte van een zoon Tjeerd. Tjeerd is het broertje van
Thijn (groep 2) en Jaïra.
Maandag 24 februari 2020 werd familie Schouten-de Pater, Narcisstraat 33, 2906 EA Capelle
aan den IJssel, verblijd met de geboorte van een zoon die zij Johannes Hendrik Timotheüs
noemen. Joshua is zijn roepnaam. Joshua is het broertje van Sebastian (groep 3) en Casimir
(groep 1).
Dinsdag 3 maart 2020 werd familie Veenema-Maljaars, Blauwgras 135, 3068 BC Rotterdam,
verblijd met een dochter en zusje die zij Maerle noemen. Maerle is het zusje van Dielke (groep
4) en Yinthe (groep 2)
Woensdag 5 maart 2020 werd juf Vuik-de Vos (groep 5), Vijfkamp 15, 2924 VP Krimpen aan den
IJssel, en haar gezin verblijd met de geboorte van een dochter en zusje die zij Lynn noemen.
Lynn is het zusje van Myrthe en Noëlle.
We willen alle ouders hartelijk feliciteren en we wensen hen Gods zegen toe in de opvoeding.
Mag het waar worden wat we lezen in psalm 22 vers 31: “Het zaad zal Hem dienen; het zal den
Heere aangeschreven worden tot in geslachten.”
In het geboortekaartje van Maerle lazen we het onderstaande, indrukwekkende gedicht:

Verdriet en zorgen
Familie P.J. de Raaf-van den Brink, Gemshoorn 36, 3068 HL Rotterdam, werd in rouw
gedompeld door het onverwacht sterven van hun geliefd neefje Henrik op de leeftijd van 8
maanden. Ook voor Anneloes (groep 7), Anne-Myrthe (groep 5) en Anne-Lotte (groep 1) een
aangrijpende en ingrijpende gebeurtenis. De Heere ondersteune en vertrooste de
diepbedroefde familie. De Heere heilige deze roepstem aan ons aller hart: “HEERE, maak mij
bekend mijn einde, en welke de mate mijner dagen zij; dat ik wete hoe vergankelijk ik zij.”(Psalm
38 vers 5).
Sofie Qualm(groep 2), Mari Andriessenrade 102, 2907 MA Capelle aan den IJssel, is nog steeds
ziek en ondergaat nog steeds behandelingen. De afgelopen weken hebben veel impact gehad
op het gezin en de familie. Zoals we weten is de oma van Sofie na een ziekbed van 14 dagen
overleden. In die periode heeft Sofie ook chemotherapie gehad en moest ze met koorts worden
opgenomen. Sofie is erg zwak door de twee chemo’s die ze achter de rug heeft. Moeder
verwacht dat ze wel bloedtransfusie zal krijgen binnenkort.

De komende vier weken zijn er geen chemo’s dus dan is er hopelijk genoeg rust om weerstand op te bouwen. Sofie en haar familie
moeten een zware weg gaan. Laten we hen in onze gebeden niet vergeten!

Samen bouwen in Vertrouwen
Technisch ontwerp
Zoals we al eerder hebben aangegeven zijn we nu aangekomen in de fase van het technisch ontwerp. Het definitief ontwerp is
afgerond. Wat is het verschil tussen definitief ontwerp en technisch ontwerp? Nadat besproken is hoe het ontwerp aangepast
wordt, worden alle op- en aanmerkingen in het ontwerp verwerkt en wordt er een definitieve materialisatie opgezet. De
ruimtelijke relaties, de verschijningsvorm, hoofdmaatvoering en de toe te passen materialen worden in het definitief ontwerp
vastgelegd. In het technisch ontwerp wordt het definitief ontwerp verder technisch uitgewerkt ten behoeve van de
vergunningaanvraag, diverse verplichte berekeningen en offertes van aannemers. Dat wil zeggen dat het een en ander nu definitief
is vastgesteld.
Wanneer is de nieuwbouw gereed?
We verwachten niet dat de nieuwbouw in de zomer van 2021 gereed zal zijn. Wanneer we hierover meer weten, leest u dat van
ons.
Vragen?
Als er vragen zijn kunnen de ouders altijd terecht bij meester Paul of meester Van Dijk of bij de overige stuurgroepleden. Vanuit
de (G)MR zitten de volgende ouders in de stuurgroep:
 De heer J. Koppe (MR Eben-Haezerschool)
 Mevrouw A.E. Kole-de Pater (MR Rehobothschool)
 Mevrouw C.A. Terlouw-Terlouw (GMR Eben-Haezerschool-Rehobothschool)

Coronavirus
Nu het coronavirus zich in Nederland verspreidt, lijkt iedereen in rep en roer. Thuis en op school is corona hét gespreksonderwerp.
Veel kinderen en ouders hebben ook vragen.
Christelijke vakorganisatie de RMU reikte ons daarom figuurlijk de hand. Zij gaven ons vijf denkrichtingen met geestelijke en
praktische vingerwijzingen. Zie de bijlage. De belangrijkste is wellicht de eerste handreiking: Vraag jezelf af waar je je heil zoekt
en vertrouwen op stelt. God regeert en staat boven alle dingen. Verwacht het van Hem alleen. Psalm 91 spreekt over God als
Toevlucht en Burg. Ook als het gevaar van een besmettelijke ziekte rond gaat. God heeft niet beloofd dat er geen onheil en ziekte
meer zal zijn. Hij belooft erbij te zijn en in de nood Zijn vleugels uit te spreiden. Zoals een hen haar vleugels steekt tussen de
kuikens en het gevaar, kan en wil God aanwezig zijn. Daarin mag een christen rust en troost vinden. Daarnaast moeten we onze
verantwoordelijkheid nemen. Wij houden ons op school aan de richtlijnen die het RIVM ons aanreikt. De belangrijkste
maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
 Was je handen regelmatig
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 Gebruik papieren zakdoekjes
Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op
te volgen.
Het RIVM gaf ons ook het volgende advies:
Mijn gezin komt net terug van (wintersport)vakantie. Kunnen mijn kinderen naar school?
Kinderen die niet ziek zijn kunnen net als anders gewoon naar school. Is uw kind wel ziek? Handel dan allereerst zoals u
gewoonlijk doet. Wat u daarna doet is afhankelijk van waar u op vakantie bent geweest:
Mijn gezin is NIET in een gebied geweest waar het virus heerst
Kinderen die niet in deze gebieden geweest zijn en verkouden of grieperig zijn, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze het
nieuwe coronavirus hebben. De kans is veel groter dat mensen gewoon griep hebben of verkouden zijn. Neem contact op met de
huisarts, als u zich zorgen maakt of kijk op de pagina Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19) van het RIVM voor
vragen over je gezondheid.
Mijn gezin is WEL in een gebied geweest waar het virus heerst:
Heb je verkoudheidsklachten of koorts, blijf dan thuis en beperk contact met anderen. Neem telefonisch contact op met je
huisarts als je:
Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).
En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus. Zie de
website van het RIVM voor de meest recente lijst van besmettingsgebieden.
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Spaaractie groep 5 (MAF)
Enkele weken geleden hebben we in groep 5 geluisterd naar zendingsverhalen over Mission Aviation Fellowship (MAF). Op
vrijdagmiddag 7 februari kwam Arjen Goedhart namens MAF Nederland ons bijpraten over het werk van een piloot. Daar waren
we inmiddels best benieuwd naar! Ook heeft hij ons veel laten zien van het (zendings-)werk dat mogelijk is door het vliegen met
MAF.
Met 130 vliegtuigen wordt gevlogen naar afgelegen gebieden voor o.a. noodhulp bij rampen, ontwikkelingswerk, verkondiging
van het evangelie en medische vluchten. Om dit werk te steunen hebben we met de kinderen van groep 5 een spaaractie
gehouden. Daarbij zou elke euro kunnen omgezet worden in één liter brandstof.
Met elkaar hebben we het mooie bedrag van € 743,00 op mogen halen. Allen hartelijk dank hiervoor!

Geen hoofdluis!
Na de voorjaarsvakantie zijn de luizenmoeders aan de slag gegaan. Alle aanwezige kinderen zijn gecontroleerd. Gelukkig kon er
gemeld worden dat er geen luizen en/of neten aangetroffen zijn. Luizenmoeders, bedankt!

Muziekavond
Dinsdagavond 17 maart om 19.00 uur zijn alle ouders en leerlingen welkom op onze muziekavond. Kinderen uit groep 5-8 en
verschillende collega’s zullen verschillende muziekstukken ten gehore brengen. We proberen rond 20.00 uur de avond af te
sluiten.

Kanjertraining
U heeft uw kind vast wel eens over de rode pet, witte pet,
zwarte pet of gele pet gehoord. Maar wat betekenen deze
kleuren? Wilt u hier meer over weten? De mensen van
Kanjertraining leggen dat uit op het volgende filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=cunUsWPiVtY .

’t Kapoentje bestaat 12 ½ jaar
Deze maand bestaat onze peuteropvang 12 ½ jaar. We startten 12 ½ jaar geleden met een ‘voorschool’. Inmiddels noemen we
het geen ‘voorschool’ meer, maar noemen we het peuteropvang. In de loop van de jaren zijn we van één morgen overgegaan naar
twee morgens. Na de zomervakantie van 2007 startten we met ’t Kapoentje. Ouders gaven toen aan dat ze het fijn vonden dat
deze voorziening eindelijk mogelijk werd binnen onze eigen identiteit. Later werd onze voorschool een peuterspeelzaal. Samen
met verschillende vrijwilligers werkte juf Ineke Maljaars-Hak jaren trouw op onze peuterspeelzaal ’t Kapoentje.
De overheid bepaalde in 2017 dat peuterspeelzalen niet meer mochten blijven bestaan in hun oude vorm. Alle peuterspeelzalen
vielen vanaf 1 januari 2018 onder de Wet Kinderopvang. Dit werd ‘harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang’ genoemd.
Ook onze peuterspeelzaal werd ‘geharmoniseerd’ en we kregen te maken met extra administratieve, personele en pedagogische
eisen. We sloten ons aan bij Korelon die een groot gedeelte van de kind- en financiële administratie uit handen nam en ons
ondersteunde op pedagogisch gebied en ons op de hoogte hield van de ontwikkelingen in de kinderopvang. De peutersopvang
bleef hiermee een zelfstandig. Wel werd een aparte stichting opgericht, de SPOGG, Stichting Peuteropvang op Gereformeerde
Grondslag. Hiermee viel de peuteropvang niet meer direct onder de VVOGG. De Wet Kinderopvang eiste dat alle groepen werden
geleid door twee beroepskrachten. Daarom werkten wij vanaf mei 2018 met twee beroepskrachten. Twee beroepskrachten voor
de groep betekende ook dat de kosten hoger uitvielen. In de zomer van 2019 stopte Korelon met haar activiteiten op het gebied
van de peuteropvang en nam het VGS de financiële administratie op zich.
Juf Ineke Maljaars-Hak was onze ‘voorschooljuf’. Juf van het eerste uur. Ook zij werkt nu 12 ½ jaar op ’t Kapoentje. Eerst als juf en
nu als pedagogisch medewerker. Vanaf deze plaats willen we haar ook hartelijk dank zeggen voor haar betrokkenheid, trouw, zorg
en inzet op onze peuteropvang. Daarnaast spreken we ook onze dank uit naar juf Elise de Raaf-Zuiddam die vanaf 15 mei 2018 als
pedagogisch medewerker aan ’t Kapoentje verbonden is.
In het kader van het 12 ½ jarig bestaan van ’t Kapoentje heeft juf Ineke Maljaars-Hak een interactieve muziekworkshop gegeven
door een gekwalificeerde muziekdocente voor de kinderen van het ’t Kapoentje en hun ouder(s), verzorger(s) georganiseerd.
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De reformatorische kinderopvang ’t Kapoentje heeft als grondslag het eeuwig onveranderlijk Woord van God. Ook onze peuters
horen iedere keer op eenvoudige wijze van de noodzaak en van de mogelijkheid van zalig worden. Ook onze peuters horen van
Hem, Die gezegd heeft: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij.”

BSN-activiteit
Natuurwandeling
Zaterdag 7 maart, 4 april, 16 mei en 6 juni 2020 zijn er natuurwandelingen georganiseerd door de reformatorische scholen voor
de kinderen van groep 6 tot en met 8. De kinderen die mee willen, mogen zich aanmelden bij onze biologiejuf, juffrouw Berger,
via rianneberger@gmail.com of 06-13767580. Juf Berger weet veel over de natuur en kan kinderen enthousiast maken. Kinderen
leren opnieuw kijken, ontdekken en genieten van het moois en wonderlijke dat in de natuur aanwezig is. De wandeling start vanuit
de Oudheidskamer, ’s-Gravenweg 8 te Nieuwerkerk aan den IJssel. De wandeling duurt van 09.30 – 14.00 uur. We verzamelen bij
de Oudheidskamer, van daaruit gaan we op zoek naar vogels, insecten en andere dieren. Ook bloemen, bomen en hun vruchten
komen aan bod. Natuurlijk rusten we op onze tocht af en toe even uit en is er tijd om te eten en te drinken. Wandel je mee? Deze
activiteit is gratis.

Bijlagen:
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Bijlage RMU 5 handreikingen rondom coronavirus
Bijlage Muziekwebshop ter gelegenheid van het 12 ½ jarig bestaan van ‘t Kapoentje

