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Beste ouders/verzorgers,
Teamnieuws: Juf Vera is met zwangerschapsverlof en Marian Korpadi is op haar werkdagen enthousiast aan de
slag gegaan met de kinderen van groep 4. Per 6 december zal Klaas van de Groep zijn leer-werktraject ingaan.
Meester Luther gaat ons verlaten. Hij heeft veel opdrachten met zijn zaak “Luther Fotografie”. Dan moet je
keuzes maken en Luther heeft besloten te stoppen met het invalwerk op onze school. Dat was wel even
schrikken!! In groep 8. Een belangrijke jaar waarin onze jongens en meisjes de basisschool gaan afsluiten. We
hebben gelukkig een geweldige invalster gevonden. Juf Rika van Halteren komt weer bij ons werken. Rika kent
de school, het team en de kinderen. We zijn heel erg blij dat zij tot aan de zomervakantie bij ons komt. Neemt
niet weg dat we het jammer vinden dat Luther ons gaat verlaten. Bedankt voor je inzet Luther!! Wij en de
kinderen gaan je zeker missen. Juf Els was 13 november jl. 25 jaar bij het onderwijs. Dat is een felicitatie
waard!!
Nieuwe leerlingen: In december komt er nog één instromer bij ons op school. Skyler van de Groep, Meerkoet
54, 3752 ZE. Skyler heeft een broer Jayden in groep 6. Van harte welkom bij ons op school!! Het
leerlingenaantal staat met de komst van Skyler op 24 leerlingen in groep 0/1.
Doel zendingsgeld: Het team heeft ervoor gekozen om dit jaar de opbrengst van het zendingsgeld te schenken
aan het project Solia Gratia KinderHome in Indonesië. Dit is een project van de Verre Naasten. De organisatie
van de Verre Naasten bestaat dit jaar 40 jaar! In de afgelopen jaren heeft deze organisatie ervaren dat God
mensen wil inzetten en levens veranderd. Wereldwijd komen er mensen tot geloof en wordt het geloof
gedeeld, via lokale kerken en organisaties. Het werk van de verre Naasten is 40 jaar geleden begonnen in
Indonesië. In dit land worden christenen niet beschermd door de overheid. Maar christelijke scholen zijn door
de wet wel beschermd en mogen vrijuit over Jezus vertellen. Door het goede onderwijs op deze scholen kiezen
zelfs moslims ervoor om hun kinderen naar christelijke scholen te sturen. Een prachtige gelegenheid om deze
kinderen (en hun ouders) te vertellen over God. Drie jaar geleden startte de kerk in Probolinggo een christelijke
school. Deze school heet Solia Gratia KinderHome. Vanwege groei wil de school graag uitbreiden. Er is al een
stuk land. Voor het bouwproject wil de Verre Naasten 60.000 euro inzamelen. 20 euro = 7 zakken cement, 40
euro = 1.250 bakstenen. Elke maandag staan in elke groep de spaarpotjes hiervoor klaar. Spaart u mee?
Sinterklaas: Woensdag 5 december wordt in de klas samen met de
kinderen het sinterklaasfeest gevierd. ’s Morgens zal de Sint een bezoek
brengen aan de onderbouwgroepen. Ook bij de andere groepen komt de
Sint altijd even langs. ’s Morgens zullen we gezellig bezig zijn met het
uitpakken van alle cadeautjes en surprises. We hopen op een gezellige
morgen met elkaar.
Verkeersveiligheid: Namens VVN afd. Bunschoten neemt een vertegenwoordiger, Henk de Jong, zitting in de
gemeentelijke verkeerscommissie. Tijdens een gesprek hebben we doorgegeven, dat ten gevolge van
autoverkeer en de vuilniswagen van ROVA een onveilige verkeerssituatie ontstaat. Wim Buffing zal nader
overleg plegen met Henk de Jong om dit in de verkeerscommissie te bespreken.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Willy Bos, Dir. GBS Het Talent
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