INFORMATIEF
22 december 2017
Agenda

Voor alle data en aankondigingen geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Maandag 8 januari
Dinsdag 9 januari
Donderdag 11 januari
Donderdag 11 januari

De school begint weer.
Leerlingenaanmelding.
Verjaardag van juf M.W. Saly, leerkracht van groep 1A.
Studiemiddag voor het team. De leerlingen zijn vrij.

Bijbelvertelling tijdens de weekopening
Op maandag 8 januari wordt tijdens de weekopening uit Esther 5 verteld: Esther gaat naar de koning
om genade te vragen voor haar volk.
Leerlingenaanmelding op dinsdag 9 januari, herhaling
Op dinsdag 9 januari vindt weer de jaarlijkse leerlingenaanmelding plaats in ons schoolgebouw. U
kunt dan uw kind, als dat voor juli 2019 de leeftijd van 4 jaar bereikt, aanmelden voor het schooljaar
2018-2019.
Ouders die al kinderen op school hebben worden verwacht tussen 19.00 uur en 19.45 uur.
Nieuwe ouders verwachten we u om 19.45 uur. U krijgt dan informatie over de gang van zaken op school,
we nemen een kijkje in de kleutergroepen en u kunt al uw vragen aan ons kwijt.
Als u verhinderd bent kunt u contact opnemen met de school, telefonisch (428862) of via e-mail
(algemeen@dsghkerstenschool.nl).
Wij verzoeken u het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind mee te nemen bij de aanmelding. Ook
vragen we u uw huisartsgegevens bij de hand te houden.
Aan ouders die hun kind aanmelden, vraagt het bestuur de grondslag van de vereniging te
onderschrijven door middel van ondertekening van de grondslagverklaring. Deze leest u hieronder.
… (naam) verklaart het volgende:
1.

kennis te hebben genomen van de in artikel 2 van de statuten geformuleerde grondslag en doelstelling van de Vereniging tot het
verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Ridderkerk, waarvan de Ds. G.H. Kerstenschool uitgaat.
Artikel 2 uit de statuten: De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan
belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en
onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in
de jaren 1618 en 1619. De vereniging maakt gebruik van de getrouwe overzetting van de Heilige Schrift uit de oorspronkelijke talen in
de Nederlandse taal volgens het besluit van voornoemde synode.

2.

de onder 1. bedoelde grondslag en doelstelling te onderschrijven en naar het oordeel van het bestuur en de schoolleiding van
bovengenoemde scholen hieruit voortvloeiende principiële verplichtingen inzake school en onderwijs voor zijn/haar hierboven
genoemde kind te aanvaarden.

Leerlingennieuws
Nieuwe leerling
Deze week is Lynde Vuik in groep 1A gekomen. Hartelijk welkom, Lynde. We hopen dat je het goed
naar je zin hebt in je nieuwe groep.
Vertrek leerlingen
Er vertrekken maar liefst 4 leerlingen aan het eind van dit kalenderjaar.
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Loes (groep 5B) en Jan (groep 4A) van ’t Hof verhuizen naar Moerkapelle, waar ze naar
Rehobothschool gaan.

Thirza (groep 5A) en Hannah (groep 2B) Lagendijk verhuizen naar Oud-Alblas. Daar zullen ze
de Groen van Prinstererschool in Oud-Alblas gaan bezoeken.
Jammer dat jullie weggaan, kinderen. We zullen jullie best missen. Maar we hopen dat jullie het goed
naar je zin zullen hebben in je nieuwe huis en op je nieuwe school. We wensen jullie allemaal de
zegen van de Heere toe.


Personeelsnieuws
Huwelijk
Op 19 december was het een blijde dag voor juf Wissink. Zij trad deze dag op het gemeentehuis in
Zwijndrecht in het huwelijk met Joshua Inkum uit Ghana. Dit betekent voor de leerlingen dat hun juf
voortaan juf Inkum heet.
Een commissie uit het team heeft, wat het aandeel vanuit school betreft, deze dag goed voorbereid.
Met hulp van leerlingen zijn op school 9 bogen op een originele wijze versierd, waarbij de kleuren
van de Nederlandse vlag met die van Ghana zijn verwerkt. Ook in de corsages van de leerlingen
kwam de combinatie van deze twee landen terug: een lintje met de kleuren van de Ghanese vlag,
vastgemaakt aan een Hollands klompje.
Bij de Sionskerk te Ridderkerk hebben de leerlingen van groep 7 en 8B de juf en haar man met de
prachtige bogen opgewacht. Voorafgaand aan de kerkdienst ging achtereenvolgens groep 7 en groep
8B op de foto met de bruid en bruidegom.

De trouwdienst werd geleid door ds. K.J. Kaptein, predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente
Ridderkerk. Hij preekte over Ruth 1 vers 16b : ‘uw volk is mijn volk en uw God mijn God.’ Aan het
einde van de kerkdienst hebben de leerlingen van groep 7 en 8B de juf en haar man Psalm 121: 1 en
4 in het Engels toegezongen.
Na afloop vond de kinderreceptie plaats in de grote zaal van dit kerkgebouw. Daar werd met de
leerlingen en het bruidspaar levend memory gespeeld, waarbij de juiste onderschriften bij de goede
foto’s moesten worden verzameld. Ter afsluiting werden enkele cadeaus overhandigd.
Hierna hebben we als collega’s samen met de leerlingen een geestelijk lied in het Engels gezongen.
De commissie had ook een eigen lied gemaakt, wat we als team het bruidspaar hebben toegezongen.
Tot slot heeft meester A. van Gent namens de school het jonge bruidspaar toegesproken en hen van
harte gefeliciteerd met deze heuglijke gebeurtenis.
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Aan het eind van de kinderreceptie hebben we afscheid genomen van de juf en haar man. Alle
leerlingen gingen naar huis met een mooie foto en een traktatie. Zo kwam er een eind aan deze
mooie en gezellige dag, waar ook de leerlingen die mee mochten met spanning naar hebben
uitgekeken.
Gezondheid dhr. H. Rietveld
Dinsdag jl. is dhr. Rietveld geopereerd. Het verwijderen van de prothese uit zijn bovenarm/schouder
is op zich goed verlopen, al heeft hij wel veel pijn.
Hij krijgt in het ziekenhuis via een infuus antibiotica ter bestrijding van de infectie. Ook is er weer
weefsel op kweek gezet. De uitslag daarvan is na de kerstdagen bekend. Daarna zal hij pas naar huis
mogen, waar hij nog 6 weken heel gericht antibiotica krijgt toegediend in een halsader via een
‘draagbaar’ infuus dat aan zijn rug wordt vastgemaakt. Daarvoor krijgt hij intensieve thuiszorg.
Zijn arm wordt via een band aan zijn lichaam vastgemaakt. Dit moet zo blijven zitten totdat hij een
nieuwe prothese krijgt. Dat zal pas minimaal 2 maanden na de beëindiging van de wekenlange
antibioticakuur plaatsvinden. Het wordt dus een heel langdurig traject.
Het zou fijn zijn als u hem uit meeleven een kaartje wilt sturen. Dat stelt hij zeer op prijs. Zijn
adresgegevens zijn : dhr. H. Rietveld
Karper 67
2986 PA Ridderkerk
Een originele traktatie!
Deze jarige kwam op school met een heel originele,
grappige traktatie: een voetbalveld met een bal (een
mandarijn) en spelers, gemaakt van een
komkommerschijf, een blokje kaas, worstjes en als hoofd
een druif.
De beide elftallen zijn niet compleet meer, zoals u ziet. De
meeste spelers zijn al opgegeten!
Een leuk idee!

Zwemdiploma
Brett van Rijswijk en Jesse Stolk (groep 3B) hebben hun zwemdiploma A gehaald. Knap gedaan,
jongens! Allebei van harte gefeliciteerd!
Zogezegd
Een kleuter komt blij aan de juf vertellen dat zijn moeder over 3 nachtjes jarig is.
“Als ik gisteren nog 1 nachtje ga slapen, dan is ze over 2 nachtjes jarig!”
Een andere kleuter wil niet achterblijven: “Over één dagje eerder is mijn broer jarig!”
Groep 6 gaat in de Riederborgh zingen.
Een moeder vraagt aan haar kind: “Welke kleren wil je daarvoor aan?”
Zegt het kind: “Doe m’n spencer maar; dat is leuk voor die oudjes!”
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