
 

 

School met de Bijbel | Dorpsplein 8, 6733 AV Wekerom | info@smdbwekerom.nl | www.smdbwekerom.nl 

Nieuwsbrief 13 
19 maart 2021 

pagina 1 

Algemeen 
 
Koningsdag 
Dinsdag 27 april is het Koningsdag. Dit jaar 
zouden we Koningsdag op school hebben 
gevierd. Vanwege de coronamaatregelen kan 
dat niet helaas doorgaan. De leerlingen zijn 
deze dag daarom vrij.  
 
Om toch een alternatief programma te bieden 
organiseren we een digitale oranje-
schoolQUIZ. Op een later moment ontvangt u 
daarover meer informatie.  
 
Wonderlijk gemaakt 
In groep 1 tot en met 8 worden er aan de hand 
van de methode Wonderlijk gemaakt lessen 
seksuele vorming gegeven. Door deze lessen 
worden de kinderen van jongs af aan 
vertrouwd gemaakt met hun eigen lichaam en 
hoe wonderlijk de Heere ons allemaal 
geschapen heeft. Verdere belangrijke 
onderwerpen zijn omgaan met elkaar, een 
Bijbelse invulling van seksualiteit en 
weerbaarheid in bedreigende situaties. 
 
We vinden het belangrijk om hier ook op school 
aandacht aan te besteden. We gaan er daarbij 
vanuit dat er ook thuis (juist thuis) over 
gesproken wordt. De methode biedt per 
schooljaar een aantal lessen voor de groepen 1 
tot en met 8. Voor de groepen 1 tot en met 6 

zijn dat drie lessen en voor de groepen 7 en 8 
zijn dat zes lessen per jaar.  
 
Op onze website (Downloads, Praktische 
informatie) vindt u de bijbehorende 
ouderbrieven terug en ook een handreiking 
voor ouders om hier thuis over in gesprek te 
gaan. Van harte aanbevolen! 
 
Financiële regelingen gemeente Ede 
Gemeente Ede heeft voor inwoners met een 
laag inkomen en hun kinderen een aantal 
aanvullende inkomensregelingen. We maken u 
daar graag attent op: 
• Diplomazwemmen: een bedrag van €450,- 

om zwemdiploma A te halen 
• Meer Kinderen Meedoen; een 

tegemoetkoming van €200,- om te kunnen 
sporten of een cultuur- of recreatie-
activiteit te doen via onze webshop 
ededoetmee.nl  

• Kindpakket: voor kinderen op de 
basisschool een bedrag van €125,- en voor 
kinderen op het voortgezet onderwijs een 
bedrag van €175,- 

• Schoolgaan; een tweedehands fiets en 
tweedehands laptop voor kinderen die 
voor het eerst naar het voortgezet 
onderwijs gaan. 

 
Over de regeling Schoolgaan 
Speciaal voor leerlingen uit groep 8 is er de 
regeling Schoolgaan. Ouders met een laag 
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inkomen kunnen voor hun kinderen die voor 
het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, 
een tweedehands fiets en een tweedehands 
laptop aanvragen. Een echtpaar komt voor 
deze regelingen in aanmerking als hun 
inkomen lager is dan € 1.897,- en als zij een 
beperkt vermogen hebben; voor een 
alleenstaande ouder is het maximale 
inkomensbedrag €1.328,- (en ook beperkt 
vermogen). 
 
Meer informatie 
In bijgaande advertentie en flyer, en op 
www.ede.nl/regelingenkinderen staat alle 
informatie die van belang is en welke 
regelingen er voor kinderen en volwassenen 
zijn. 
 
Kleding  
In aanvulling op bovenstaand bericht liet een 
ouder weten graag iets te willen betekenen als 
het gaat om materiële zaken, bijv. kleding. 
Ouders die daarom verlegen zitten kunnen 
gerust (vertrouwelijk) contact opnemen met 
mw. Ingrid Boer (06-30508356).  
 
Webinar CJG 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert 
op dinsdag 30 maart (20.00-21.30) een 
webinar. Het is een online voorlichtingsavond 
voor ouders en verzorgers van basisschool-
leerlingen van plm. 8 tot 12 jaar. In bijgevoegde 
flyer leest u er meer over.  
 

Leerlingen 
 
Geboren 
We ontvingen weer twee geboorteberichten. 
Op 7 maart is Jasper geboren. Jasper is het 
broertje van Jorick (groep 1/2A) en Rens van 
Laar.  
 
Nathalie Jacobs (ook groep 1/2a) kreeg ook een 
broertje: Niek. Niek is op 10 maart geboren. 
We feliciteren beide gezinnen van harte. Gods 
zegen toegewenst! 
 

Personeel 
 
Juf Betty 
In de vorige nieuwsbrief verzuimde ik te 
vermelden dat juf Betty (van Veldhuizen- van 
den Berg, voorschool) en haar man een kindje 
hebben gekregen. Op 20 februari is Aart Jan 
geboren. We feliciteren de juf en haar man van 
harte en wensen en Gods zegen bij de 
opvoeding!  
 
Juf Alderliesten 
Juf Alderliesten is inmiddels geopereerd. De 
operatie is gelukkig goed gegaan en de juf 
mocht een dag na de operatie weer naar huis. 
Ze moet nu verder aansterken en therapie 
volgen om haar heup weer goed te kunnen 
bewegen. We zijn met de juf dankbaar voor het 
slagen van de operatie en we wensen haar een 
goede periode van herstel toe.  

 
Medezeggenschapsraad 
 
Uit de vergadering 
Afgelopen week heeft de MR weer vergaderd. 
Allereerst hebben we met elkaar teruggeblikt 
op de afgelopen periode van thuisonderwijs. 
Hoe is dit in de gezinnen verlopen? Wat waren 
de ervaringen van ouders en leerkrachten? En 
wat ging goed en waar kunnen dingen beter of 
anders? Een groot voordeel dat we al ervaring 
hebben opgedaan in de vorige periode van 
thuisonderwijs! Anders dan de vorige keer, 
kwamen er dit keer een beperkt aantal 
leerlingen naar school voor de noodopvang. 
Goed om zo even met elkaar terug te kijken op 
een bijzondere tijd. 

Vanwege de coronaomstandigheden is de 
school tijdelijk overgegaan op een 
continurooster. Met elkaar wisselen we 
ervaringen uit en worden de voor- en nadelen 
besproken. Binnenkort zal er een enquête 
worden gehouden onder alle ouders om dit te 
evalueren.  
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De rapportage van de tevredenheidsenquête 
die jaarlijks onder het personeel wordt 
gehouden, wordt toegelicht en bevraagd. Over 
het algemeen laat de enquête een mooie score 
zien. Ook de vakantieregeling en de (start van 
de) formatie worden besproken. Een volgende 
vergadering zal dit een vervolg krijgen. Verder 
bespreken we alvast de aandachtspunten voor 
de ledenvergadering die D.V. in juni zal worden 
gehouden. 

De afgelopen weken zijn verschillende 
documenten van de MR geactualiseerd. Tijdens 
de vergadering worden deze besproken en 
goedgekeurd. Zo kunnen we hopelijk weer een 
aantal jaren vooruit. 

De eerstvolgende vergadering staat gepland op 
D.V. 20 mei. Mocht u als ouder een vraag, idee 
of klacht hebben, dan kunt u die eventueel 
inbrengen in de MR. Dit kan door een mail te 
sturen naar dhr. W. van Wijk. U kunt hem per 
mail bereiken via wvwijk@smdbwekerom.nl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
Voor alle data geldt: Deo Volente. 
 
2 april  Goede Vrijdag 
 
3 april  Verjaardag  
  juf Stroomberg 
 
4 april  Eerste paasdag 
 
5 april  Tweede paasdag 
 
5 april   Verjaardag 
  juf Dirksen 
 
 
Hartelijke groet namens het team, 
G.J. Brussaard 


