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Beste ouders/verzorgers, 

Teamnieuws 

Het gaat met Harry kleine stapjes vooruit. Hij komt bijna alle ochtenden op school en biedt ondersteuning aan 
de kinderen van groep 6. Deze week moest hij zich met griepverschijnselen ziek melden. Juf Rieny was deze 
week afwezig. Haar vader was ernstig ziek. Dankzij een aantal leerkrachten die extra kwamen werken, konden 
we de groepen opnieuw bemannen. Fijn hoor, die extra inzet! Bedankt! 

Te laat op school 

’s Morgens willen we graag om 08:30 uur met de kinderen de les beginnen. Regelmatig druppelen er de eerste 
vijf minuten nog kinderen binnen, dus echt met de les beginnen gaat dan niet. Het is erg storend als je met de 
klas begint en er komen nog kinderen/ouders binnen. Dat geldt ook voor het ophalen van de kleuters. 
Regelmatig staan de juffen na schooltijd nog een kwartier te wachten. Daar moet verandering in komen. Laten 
we er allemaal hard voor werken om op tijd te zijn. 

Zendingsgeld 

Vele kleintjes maken een grote. Dit spreekwoord is maar al te waar! De vele muntjes die elke maandagmorgen 
worden meegenomen en in de diverse klassen in de spaarpotjes komen zijn weer geteld. De fantastische 
opbrengst was deze keer € 399,84. Hartelijk dank hiervoor! Wat een geweldig begin. Als we zo door blijven 
sparen gaat het ons met elkaar vast lukken om aan het einde van dit schooljaar een mooi bedrag over maken 
naar Jozien Koelewijn die sinds 2009 als missionair werker woont en werkt in Durban. Mogelijk weet u dat de 
hulpverlening die Jozien biedt bestaat uit: Het verstrekken van gezonde maaltijden, het geven van voorlichting 
over hiv/aids, zieke kinderen voorzien van medicijnen, het bieden van een veilige plaats waar onbekommerd 
gespeeld kan worden en gewenste crisisopvang opstarten. Jozien ziet het als een uitdaging om op een positieve 
manier verschil te maken. Bij Jozien is de drijvende kracht achter deze hulpverlening de liefde voor Jezus. Wilt 
u ook de komende tijd weer verder meesparen? Elke bijdrage, van welke omvang dan ook wordt ontzettend 
gewaardeerd. 

Sinterklaas 

Dinsdag 5 december wordt in de klas het sinterklaasfeest gevierd. Het is de bedoeling dat de kinderen tussen 
de middag op school blijven. Omdat ze tussen de middag niet naar huis gaan kan de school ook eerder de 
deuren sluiten. We zijn om 14:00 uur uit. s Morgens zullen we gezellig bezig zijn met het uitpakken van alle 
kadootjes en surprises. De kinderen mogen zelf hun eigen drinken en lunchpakket meenemen. We hopen op 
een gezellige schooldag met elkaar. 
 
Overblijven op vrijdag 

Zoals u weet is er op maandag- dinsdag en donderdag de mogelijkheid om tussen de middag op school te 
blijven eten. We willen dit ook op vrijdagmiddag realiseren, maar hebben hiervoor een ouder/vrijwilliger 
nodig. Wilt u helpen met het overblijven? Mail dan naar: willybos@vvgo.nl 

 

Agenda Data 

Gebedsochtend 24 november 

Onderwijsmarkt 28 november 

Bezoek Guido groep 8 1 december 

Sinterklaasfeest continurooster 14:00 uur uit 5 december 


