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Missie/visie Cornelis
Zeemanschool:
Uitdragen en uitstralen van Christelijke
identiteit.
Door Gods Woord centraal te stellen,
Bijbelse waarden en normen uit te dragen
en te spreken met elkaar over de betekenis
en waarde van een persoonlijke
geloofsrelatie, is de christelijke identiteit
zichtbaar en hoorbaar in alle lagen van
onze school.

Officieel inzamelpunt
frituurvet/bakolie
We willen u graag vragen of u uw
afgedankte frituurvet of bakolie aan de
school wilt doneren. Het bedrag dat wij
voor een volle container krijgen, zal een
groot deel besteed worden aan
bijvoorbeeld spelmateriaal voor de
leerlingen.

Vertrouwenspersonen:
Intern:
Ellie Ras
Vrouwke Pasterkamp
Contact:
Tel. Cornelis Zeemanschool: 0527-686892
Extern:
Jeanet Drost
Email: jdrost@centraalnederland.nl
Joanne Coes
Email: jcoes@centraalnederland.nl
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Meditatie

Een wenkend perspectief. Maar wel alléén
door Hem, de enige middelaar.

1 Timotheüs 2: 1-7

Om deze reden trekken we ons steeds
weer voor een ogenblik terug in onze
binnenkamer. Met het oog op die hele,
onverloste wereld, die bloedt uit duizend
wonden. Die is namelijk voorwerp van de
liefde van God. Hij, de Heiland, wil niets
liever dan dat de wereld, de mensen gered
worden. Als mensen het houvast in
Christus ontvangen hebben, zullen ze ook
in turbulente tijden, persoonlijk of als
samenleving, houvast hebben.

1: Ik roep er dan vóór alles toe op dat
smekingen, gebeden, voorbeden en
dankzeggingen gedaan worden voor alle
mensen,
2: voor koningen en allen die
hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en
stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht
en waardigheid.
3: Want dat is goed en welgevallig in de
ogen van God, onze Zaligmaker,
4: Die wil dat alle mensen zalig worden en
tot kennis van de waarheid komen.
5: Want er is één God. Er is ook één
Middelaar tussen God en mensen, de
mens Christus Jezus.
6: Hij heeft Zich gegeven als een losprijs
voor allen. Dit is het getuigenis op de door
God bestemde tijd.
7: Daartoe ben ik aangesteld als prediker
en apostel (ik zeg de waarheid in Christus,
ik lieg niet), als een leraar van de heidenen
in geloof en waarheid.
Gods wil
Wat wil God? Hij heeft één topprioriteit
voor ogen. Dat is ons gebed. Hierbij gaat
het om het leren kennen van, het leren
leven met, het uitleven van het evangelie
van Jezus Christus. Hij is onze Redder die
één middelaar gegeven heeft: Christus
Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven als losgeld
voor allen. Jezus Christus is gekomen om
te dienen. Hij gaf zijn leven als losgeld
voor velen. Hierdoor is er bevrijding.
Redding van zonde en dood. Licht en
uitzicht. Meer nog dan een stip aan de
horizon. Een heerlijke toekomst.
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Nu hebben wij niet iedereen in beeld.
Daarvoor zijn er te veel mensen op de
wereld. Maar sommigen liggen ons nu wel
heel na aan het hart. Denk maar aan de
Oekraïners.
Paulus roept ons op om smeekbeden op te
zenden tot de HEERE in het kader van de
nood. Daarna doen we voorbede voor alle
mensen die God, onze Heiland, zo graag
houvast voor tijd een eeuwigheid wil
bieden. Hij wil hen verlossen. Zijn wil is het
dat ze Hem mogen leren kennen en met
Hem zullen leven. Dit alles in het kader
van de dankzegging voor de wereldliefde
van onze Heer en Heiland.
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In het bijzonder danken we voor de
overheid die de Heere als dienares
gegeven heeft. Ja, speciaal bidden we voor
‘alle koningen en gezagsdragers’,
‘overheidspersonen’ omwille van de
goddelijke oorsprong van de overheid
(Romeinen 13). Overheidsbesluiten zijn
immers van groot gewicht voor het reilen
en zeilen van de samenleving.

Wat wil God? Primair dat we ons even
terugtrekken, in de binnenkamer gaan, om
ons op onze God en Heiland te richten. Hij
wil dat alle mensen behouden worden. Hij
wil dat wij tot zegen van alle mensen en
tot eer van Hem zullen kunnen leven.

We bidden voor de overheid, opdat we
een ‘stil en rustig leven’ kunnen leiden.
Wat komt er veel op de regeerders van de
volken af. Koortsachtig overleg. Moeilijke
maatregelen. Angst, zorg,
verantwoordelijkheid. Wie zou in hun
schoenen willen en durven te staan?
We bidden voor de overheid dat we
mogen leven in de sfeer van de
vroomheid, de Godsvrucht, de vreze Gods.
Als christenen stellen we immers ons
gehele leven in dienst van God. We doen
goede werken. We komen op voor degene
die om hulp roept. We kleden de naakten,
we huisvesten de vreemdelingen, we
zorgen voor eten, drinken en onderdak.
Hierdoor kan de wereld om ons heen zien
dat Jezus Christus de Heiland van de
wereld is. Dan krijgt de verkondiging van
het evangelie alle ruimte. Zo zullen de
mensen onze goede werken zien en
hierdoor komen tot eer van God de Vader.
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Belangrijke data Cornelis Zeemanschool
27 april t/m 6 mei

Meivakantie

24 mei
26 mei

Dinsdagmiddag vrij i.v.m.
studiemiddag team
Hemelvaart

27 mei

Vrij

1, 2 en 3 juni

Kamp groep 8

6 juni

2e pinksterdag

14 juni

13:45 Luizencontrole

4 juli

Schoolreis groep 3 t/m 7

7 juli

Schoonmaakavond groep 1 t/m 8

11 juli

19:00 Musical groep 8
Rapport 2 mee
Zomervakantie

18 juli t/m 26 augustus
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CORNELIS ZEEMANSCHOOL 50 JAAR

Samen kunnen wij terugkijken op een zonovergoten dag, welke in het teken stond van
samen vieren en hebben genoten van de diverse spelmomenten. Vorige week vrijdag was
het groot feest op de Cornelis Zeemanschool.
De school bestaat 50 jaar en dit vierden we samen met koningsdag.
De leerlingen hebben genoten. We begonnen de dag met broodeten met de leerlingen.
De leerlingen vermaakten zich met oud Hollandse spelletjes, laser gamen, ballonkunstenaar,
springkussens ect. Er was een fotobooth aanwezig voor een leuke herinnering aan deze dag.
Ter afsluiting kregen de leerlingen vispatat en frikandellen. Al deze dingen zijn gesponsord
door een aantal vaders. Namens de leerlingen en het team hartelijk dank voor deze bijdrage.
Al met al was het een zeer geslaagde dag!

Cornelis Zeemanschool

Middelbuurt 118
8321 ZE Urk

T: 0527-686892
E-mail: zeeman@rehoboth.nu

Schoolreisje 4 juli 2022

Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A
Groep 5A
Groep 5/6
Groep 6A
Groep 7A

Julianatoren Apeldoorn
Julianatoren Apeldoorn
Julianatoren Apeldoorn
Slagharen
Slagharen
Slagharen
Slagharen

Het is eindelijk weer zo ver: na 2 jaar kunnen we weer op schoolreisje. Op maandag 4 juli
2022 gaan de leerlingen van groep 3 tot en met 7 op schoolreisje. In het bovenstaande
rooster kun je zien waar welke groepen naar toe gaan. De vertrektijd wordt nog bekend
gemaakt. Voor de leerlingen is er op het park waar ze naar toe gaan tussen de middag patat,
een snack en drinken geregeld.
Voor het schoolreisje wordt er per leerling een bedrag van 25,- gevraagd.
Het bedrag mag overgemaakt worden naar:
Ver.Rehoboth tot stichting
NL03 RABO 0102 0505 97
o.v.v. achternaam en adres
We hopen op een mooie dag!
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Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is echt vrijwillig. Dat wil zeggen dat ouders zelf kunnen beslissen
of ze betalen. Als u niet betaalt, mag uw kind altijd meedoen. Wij mogen als basisschool
geen enkel kind uitsluiten van activiteiten die de school organiseert. Van de vrijwillige
ouderbijdrage betaalt de school meestal extra activiteiten en materialen waarvoor het geld
van de overheid niet toereikend is of waarvoor de school geen geld heeft begroot. Dit zijn
bijvoorbeeld schoolreisjes, museumbezoeken, sinterklaas- en Kerstfeest. Als school van de
vereniging Rehoboth vragen wij een vast bedrag. Alle belangrijke informatie over de
vrijwillige bijdrage staat vermeld in de schoolgids.
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Visie gestuurd werken
Visie gestuurd werken gaat ervan uit dat je een basisfilosofie hebt, die leidend is voor alle
beslissingen, die je hebt als school. Het betekent dat je vanuit je diepste opvattingen over het leven
(wat een goed leven is volgen jou) het onderwijs vorm geeft of inricht. De basisfilosofie of
identiteitsovertuiging geeft richting en ondersteuning zonder dat er sprake is van een vast
‘stramien’ dat zo statisch is, dat het weinig ruimte laat voor creativiteit en vernieuwing aldus de Vries
(2013).
We geloven dat de mens is gemaakt om in relaties te leven, in verbinding te zijn.
Vanuit onze identiteit werken we een viervoudige relatie uit; de relatie met God, relatie met jezelf,
de relatie tot de ander en de relatie met de schepping en de wereld om ons heen.
Bij elk van deze relaties staan Christelijke waarden die de zingeving van de school bestempelen en
die uitgewerkt zijn in de visie van de Cornelis Zeemanschool.
Als school willen wij een veilige plek zijn voor alle leerlingen van de Cornelis Zeemanschool. Plezier
gecombineerd met goede resultaten, daar gaan wij voor. Onze leerlingen zijn graag op school en worden
in een veilige omgeving uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen en goede resultaten te halen.
Voor de komende vier jaar hebben wij als team een missie en visie ontwikkeld om zo gezamenlijk als team
het onderwijs vorm te geven zoals is afgesproken. Tijdens de laatste studiemiddag hebben wij als team
nagedacht over de verdere uitwerking van de visie. De missie is nog niet afgerond, wanneer dit
gerealiseerd is, zullen wij u hier als ouders verder informeren.
De missie beschrijft waar we voor staan en de visie waar we voor gaan. De missie zal meestal vrijwel
hetzelfde blijven terwijl de visie in beweging is. De visie is de manier waarop we vanuit de missie op dit
moment antwoord willen geven op en invulling willen geven aan de kansen die op ons afkomen.

Hieronder staan een tweetal relaties uitgewerkt als visie.
In relatie tot jezelf
God heeft de wereld zo lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegevens omdat een ieder die
in Hem geloofd niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).
Je bent gewenst, geliefd en geënt.
God heeft ons gaven en talenten gegeven die we mogen ontwikkelen om te mogen worden wie we
zijn in Christus om God te eren en jezelf en de naaste te dienen.
De kinderen benaderen we als unieke en waardevolle personen en we stimuleren ze in het
(her)kennen, inzetten en ontwikkelen van talenten en kernkwaliteiten. Daarmee hebben we
volwassenheid en zelfstandigheid mee op oog, zodat ze de verantwoordelijkheden in de wereld op
kunnen pakken.
We bieden onderwijs, waarin leerlingen zich veilig voelen en vertrouwen hebben in zichzelf, dat
gericht op het zo optimaal mogelijk ontwikkelen en ontplooien van talenten en kernkwaliteiten.
Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van leerlingen.
In relatie tot de ander
Sociale cohesie/ verbondenheid
Geheel is beter dan te delen (verbondenheid in een puzzel)
Omgaan met verschillen en conflicten omdat we in een multiculturele samenleving leven.
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