
 

Januari 2023 

Meten = weten? 

Beste ouders en verzorgers, 

 

We zijn al weer een aantal weken onderweg in 

het jaar 2023. Traditie getrouw nemen we in deze 

periode de toetsen van het leerlingvolgsysteem af 

in de groepen 3 t/m 8. Voor zowel leerlingen als 

leerkrachten heeft dit altijd iets spannends. 

Hebben de kinderen de vooruitgang geboekt die 

we hadden gehoopt? Het is altijd ook weer een 

geod moment om ons onderwijs te evaluaren. 

Doen we de goede dingen in de groep en doen we 

die dingen goed?  

Hoe waardevol dit soort meetmomenten ook zijn, 

ik ben ontzettend blij dat we mogen geloven in 

een God die heel anders naar ons kijkt. Hij wil 

naar ons kijken door Zijn Zoon Jezus Christus, die 

voor ons aan het kruist gestorven is. Binnenkort 

mogen we hier bij ons op school weer veel 

aandacht aan besteden! 

 

Agenda 

Woensdag 01-02  Gebedsgroep  

Dinsdag 14-02  Inloopochtend 

Woensdag 15-02  Rapport mee 

Donderdag 16-02 Gespreksavond 

Dinsdag 21-02  Gespreksavond 

Donderdag 23-02 Schoolfotograaf 

Vrijdag 24-02  Inloopochtend 

27-2 t/m 3-3  Voorjaarsvakantie 

 

 

Nieuw MR-lid 

Sinds 1 januari ben ik toegevoegd aan de MR. Eerst 
zal ik me voorstellen. Ik ben Arjen, getrouwd met 
Hilja en trotste vader van Joas, Lars, Emmalie en 
Daan.  In het dagelijks leven ben ik system designer 
bij een industriële automatiseerder in Dreumel. 
Daarnaast ben ik graag bezig met ons gezin, klus ik 
regelmatig in huis en in de tuin, houd ik van 

mountainbiken en leid ik samen met mijn vrouw 
een jongerengroep van de kerk. De afgelopen jaren 
ging ik graag mee met schoolactiviteiten van de 
kinderen en verving ik vaak op mijn papadag mijn 
vrouw, die luizenmoeder was, als (naar wat ik op 
school heb gehoord) eerste luizenvader ooit. Toen 
de vacature kwam om deel te worden van de MR 
leek het mij mooi om op deze manier, op een 
ander level dan wat ik nu doe, betrokken te zijn bij 
de Patrimoniumschool. Ik denk graag op een 
ontspannen en constructieve manier mee over het 
beleid en de richting van de school. Dit meedenken 
zal ik doen vanuit het oogpunt van mij als ouder, 
maar ook met de meningen en ideeën die ik van de 
kinderen thuis hoor in het achterhoofd (van ideeën 
over voetbalhekken tot lesinhoud). Ik heb er zin in 
om met deze taak aan de slag te gaan en me zo in 
te zetten voor onze mooi school. 
Met Vriendelijke groet, 
Arjen Wiersma 
 

Gebedsbussen 

Op beide locaties hangen gebedsbussen op school. 

Iedereen (ouders, leerlingen en leerkrachten) 

kunnen hier briefjes in doen met gebedspunten. 

De gebedsgroep zal 

deze punten dan 

meenemen in hun 

gebed. Wilt u ergens 

voor laten bidden, 

voel u dan vrij om 

hier gebruik van te 

maken! 

 

Gespreksavonden en rapporten 

Deze maand vinden de gespreksavonden plaast en 

krijgt uw kind zijn of haar rapport mee naar huis. 

Op school vinden we het erg belangrijk dat we met 

u als ouder samenwerken. Tijdens de 

gespreksavonden zullen we met elkaar kijken hoe 

het met uw kind gaat en hoe we uw kind weer een 



 

stapje verder kunnen brengen. We hopen u 

allemaal te ontmoeten! 

 

IKC 

De ontwikkelingen voor ons nieuwe schoolgebouw 

zijn in volle gang. De plattegronden zijn zo goed als 

definitief en de vergunningen kunnen worden 

aangevraagd. Als alles volgens planning verloopt 

start de bouw voor de zomervakantie en zullen we 

halverwege 2024 naar onze nieuwe locatie gaan. 

Een impressie van het gebouw aan de buitenkant 

kunt u hier vinden en de binnnenkant hier.  

 

Actie Pakistan 

Volgende week start de actie die we samen met de 

Hervormde Gemeente Veenendaal organiseren 

met als doel om zoveel mogelijk geld op te halen 

voor Pakistan. Deze week hebben de kinderen 

meer informatie gekregen. De komende twee 

weken hebben de kinderen de tijd om zoveel 

mogelijk sponsoren te zoeken. Op vrijdag 10 

februari zullen we vervolgens een sponsorloop 

houden. De exacte tijden hiervoor ontvangt u 

volgende week via Parro. We hopen dat we met 

elkaar een mooie bedrag ophalen.  

 

Wijkcoaches 

Als wijkcoach bieden wij ondersteuning bij het 

zoeken naar antwoorden op vragen die je 

bezighouden. Of je nu een vraag hebt over zorg, 

gezondheid, wonen, werken, school, integratie, 

eenzaamheid, ouder worden, vrije tijd of het 

organiseren van een buurtfeest. Wij zijn er voor je 

als je mee wilt doen in de samenleving, maar 

daarbij ondersteuning nodig hebt. In ons 

wijkcentrum Plein Zuid, Dr. Colijnstraat 70, 

organiseren we samen met vrijwilligers leuke en 

interessante activiteiten. Het wijkcentrum is voor 

alle inwoners dus wees welkom. Daarnaast is er 

elke donderdag van 13.30 tot 15.00 uur een 

spreekuur in het wijkhuis Franse Gat 

(W.C. Beeremansstraat 2). 

 

De wijkcoaches/aanspreekpunten voor de wijk 

Zuid West zijn: 

• Lorraine van der Kuij 

lorraine.vanderkuij@veens-

welzijn.nl 06-22153957 

• Erwin Pastoor 

erwin.pastoor@veens-

welzijn.nl 06 31136316 

• Rinie Bergevoet rinie.bergevoet@veens-

welzijn.nl 06 13264871 

 

100-jarig bestaan 

In de week van 8 tot en met 14 mei hopen we met 

elkaar een fantastische feestweek te organiseren. 

In de volgende nieuwsbrief zal de definitieve 

planning voor die week gereed zijn. Voor nu is het 

alvast fijn als u er rekening mee houdt dat we in 

die week zeer waarschijnlijk een heel aantal ouders 

nodig hebben om ons te ondersteunen en dat op 

13 mei er een reünie georganiseerd zal worden. 

 

Adresgegevens in ouderportaal 

Tot voor kort waren in het ouderportaal in 

ParnasSys de adressen van de klasgenoten 

zichtbaar van uw kind. Vanwege de AVG 

regelgeving en de manier waarop ParnasSys is 

ingeregeld is deze optie uitgezet. De 

adresgegevens zijn dus niet meer zichtbaar.  

 

 

 

 

https://youtu.be/ZwOejCFconM
https://youtu.be/OC9GNy038mY


 

Privacy en social media 

Misschien heeft u de posters over privacy en social 

media al zien hangen in de school. We vinden het 

belangrijk dat onze leerlingen op een veilige 

manier het internet opgaan. Naast een 

internetfilter maken we het ook bespreekbaar in 

de groepen. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de 

poster om het ook thuis bespreekbaar te maken.  

 

Gebedskring 

Op 1 februari komt de gebedsgroep weer bijeen op 

het hoofdgebouw. Elke maand bidden er ouders 

samen voor onze school. Van harte welkom om 

hierbij aanwezig te zijn.  

  

Contact 

Reinier Vink Locatieleider Patrimoniumschool 

Patrimoniumlaan 1 Willem Dreeshof 2 

0318-510531  0318-512616 

E: r.vink@gavescholen.nl  

  

Tekst van de maand 

 

‘Verlaat de wijsheid niet en zij zal je 

bewaren. Heb haar lief en zij zal je 

beschermen.’ (Spreuken 4:6) 
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