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Coronavirus
Zoals we in de vorige nieuwsbrief aangaven, zijn we terechtgekomen in de ‘tweede golf’. Het
virus rukt op en gaat ook onze scholen en onze gezinnen niet voorbij. Er is steeds verwarring bij
ouders over hoe te handelen. Dat is begrijpelijk. De maatregelen zijn een aantal malen
aangepast.
De GGD geeft aan dat kinderen tot en met groep 8 naar school mogen bij verkoudheidsklachten. Behalve wanneer zij in de 10 dagen ervoor geadviseerd zijn om in quarantaine te gaan
of in contact zijn geweest met iemand die positief getest is. Een leerling die last heeft van
hoesten, koorts of benauwd is, moet thuisblijven en moet zich (bij voorkeur) ) te laten testen.
Zolang de testuitslag niet bekend is, mag het kind niet naar school toekomen (ook niet als het
kind klachtenvrij is!). Ook vragen we u om de contacten van uw kind als het op een testuitslag
wacht, zo veel mogelijk te beperken!
Let op: als ze na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel
naar school. Behalve wanneer zij in de 10 dagen ervoor geadviseerd zijn om in quarantaine te
gaan.
Een leerling die met klachten, zoals hoesten, koorts of benauwdheid naar school komt, moeten
we van de GGD door zijn of haar ouders laten ophalen. Wij adviseren deze ouders contact op
te nemen met de GGD om te beoordelen of testen nodig is.
Wanneer onverhoopt één van de leerlingen positief getest is, wilt u dat aan ons doorgeven?
We zullen i.v.m. de regelgeving rondom de privacy de naam van uw kind natuurlijk niet bekend
maken, maar we kunnen wel actie ondernemen.
Zie voor meer informatie het schema van de GGD in de bijlage.

Verdriet
Zaterdag 26 september overleed mevrouw J. Suijker, de overgrootmoeder van Esmée Vuik
(groep 5), op de leeftijd van 87 jaar.
Maandag 5 oktober overleed juffrouw J. Boer op de leeftijd van 87 jaar. Vele ouderen onder
ons hebben haar goed gekend. Vele jaren mocht zij haar krachten geven aan het onderwijs op
onze scholen. Eerst op de Rehobothschool in Rotterdam. Daarna heeft ze aantal jaren in Rijssen
gewerkt. Later mocht ze vele jaren werkzaam zijn op de Rehobothschool in Capelle aan den
IJssel. Hier heeft ze tot aan haar pensioen gewerkt. We denken in dankbaarheid terug aan haar
werk en inzet op onze scholen. Ze mocht met ernst het woord van God aan de kinderen
meegeven. Nu is zij heengegaan.
De Heere heilige ook deze roepstemmen aan ons aller hart en ontferme zich over de
rouwdragenden. Wat wordt ook nu weer waar: “De dagen des mensen zijn als het gras; gelijk
een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar
plaats kent haar niet meer.” (Psalm 103:15, 16)

Blijdschap
Zondag 27 september werd familie Tol verblijd met de geboorte van een zoon Jord Johan. Jord
is zijn roepnaam. Jord is het broertje van Rosa (groep 2) en Suze (Duikertjes). We willen hen van
harte feliciteren met de geboorte van hun zoontje en broertje. De Heere bevestige Zijn verbond
ook aan de kleine Jord: “Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot
eeuwigheid over degenen die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen; Aan
degenen die Zijn verbond houden, en die aan Zijn bevelen denken, om die te doen.” (Psalm 103:
17, 18)

Samen bouwen in Vertrouwen
Studiedag 8 oktober
We zien terug op een waardevolle studiedag. Drs. D. van Meeuwen opende de studiedag met een lezing: “Geen as, maar vuur in
christelijk onderwijs”. In zijn opening stond hij stil bij de traditie waarin wij staan. In een Schoolverordening van 1655 stond de
missie van de christelijke school: “Dat de kinderen in de christelijke religie, vreze des Heeren en alle goede kunsten (vakken), elk
naar zijn/haar bekwaamheid, mogen worden opgevoed tot Gods eer.” Het ging toen dus om het leren en kennen van de christelijke
religie. Daar werd de ”poort van het verstand” voor gebruikt. Het ging en het gaat om de vreze des Heeren; daar horen ook de
christelijke normen en waarden bij. Vervolgens moesten de vakken onderwezen worden, ieder op zijn eigen niveau en aangepast
aan de leerling. Dit alles moest zijn tot eer van God. De leerlingen die zo van school kwamen, zouden goede leden van de kerk
worden. De school werd immers als ”planthof” van de kerk gezien. Maar onderwijs was ook bedoeld om mee te werken aan de
opbouw van „een goede Republiek en welstand van het land.” In onze bewoordingen: het ging om God te leren dienen, overdracht
van christelijke waarden en normen, kennis en vaardigheden en voorbereiding tot goed burgerschap in Nederland. Wat toen gold,
geldt ook nu voor onze (nieuwe) school.
Vervolgens hebben we stilgestaan bij de ontwikkeling van het nieuwe plein en bij de kleurkeuze, meubilair, inventaris van de
nieuwe school. Daarnaast hebben de collega’s nagedacht over het gebruik van ICT (hardware en software) in de nieuwe school.
De bouw gaat starten
Zoals u wellicht gezien hebt, is de sloop van het oude CSV-gebouw afgerond. Het terrein wordt nu bouwrijp gemaakt.
Middelwateringbouw wil maandag 19 oktober met de voorbereidingen van de nieuwbouw starten. U ziet: de nieuwbouw komt
steeds dichterbij. Vanwege de nieuwe uitbraak van het Covid-19 virus zullen er geen festiviteiten door gemeente Capelle aan den
IJssel worden ondernomen rond het slaan van de eerste paal. Dat is jammer, maar wel begrijpelijk. We denken na hoe we op een
andere wijze alle kinderen en ouders bij het slaan van de eerste paal kunnen betrekken. U gaat daar na de herfstvakantie meer
van horen!
Stuurgroep
De stuurgroepvergadering van maandag 12 oktober gaat niet door. De stuurgroep hoopt op dinsdag 1 december weer bijeen te
komen.
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