
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beste ouders en verzorgers,      nieuwsbrief 4;   21-10-2022  
Na een lange periode van 9 weken breekt dan eindelijk de herfstvakantie aan! Heerlijk om 
even afstand te nemen en te genieten van buiten en andere fijne dingen. 
Gisteren hebben we de Kinderboekenweek feestelijk afgesloten met de kinderboeken- en 
stekkiesmarkt. Het was gezellig druk en er werden goede zaken gedaan! De opbrengst van de 
stekkiesmarkt heeft het prachtige bedrag van € 192,10 opgebracht! Dit komt bij het 
zendingsgeld van oktober en we kunnen nu in totaal € 288,10 overmaken naar ‘Red een Kind’. 
Hartelijk dank voor al uw goede gaven! 
 
In Basis Online vindt u 2 nieuwe fotoalbums: van de kinderboekenmarkt en van de actie 
zwerfafval opruimen. Ook bij de eigen groepen van uw kinderen vindt u leuke fotoalbums van 
diverse activiteiten. 
 
In deze nieuwsbrief vindt u weer allerlei nieuwtjes en feiten op een rijtje. Goed om waar nodig 
deze in uw eigen agenda over te nemen. 
Ik wens u allen een heel fijne vakantie toe en graag weer tot ziens op maandag 31 oktober! 
  
 
Bijbelverhalen 
We vertellen de verhalen van de woestijnreis naar het beloofde land. Ze waren genaderd tot 
de grens en Mozes stuurde 12 mannen erop uit om het land stiekem te bekijken. Na 40 dagen 
keren ze terug en 10 mannen zijn enorm geschrokken van de macht en de kracht van de 
mensen die daar wonen. Als zij hun verhaal vertellen 
wordt het volk Israël erg bang en ze willen zelfs 
omkeren en teruggaan naar Egypte.  
Twee mannen echter zeggen dat ze moeten 
vertrouwen op God, Hij zal met hen meegaan het 
beloofde land in. Maar helaas luistert niemand naar 
hen. 
God wordt boos op het volk omdat ze niet op Hem 
vertrouwen en voor straf moeten ze terugkeren de 
woestijn in. Nog 40 jaar moeten ze zwerven door de 
woestijn en dan pas zullen ze het beloofde land 
intrekken.  
Ook nu vinden wij vertrouwen erg lastig, vooral als het 
tegenzit: komt het wel goed, wie garandeert me dat 
dit goed zal aflopen? Maar we mogen zeker weten 
(=vertrouwen) dat God met ons is, juist als het tegenzit. 
Hij laat ons nooit alleen!  
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Lief en leed 
Vorige week maandag 10-10 zijn wij verblijd met de geboorte van ons 6e 
kleinkind Elanor. Dankbaar zijn we dat alles goed mocht gaan en wat een 
vreugde om daar als grootouders getuige van te mogen zijn! Dank voor alle 
lieve woorden en berichten, dat doet erg goed. 
 
Milan uit groep 4 is deze week weer geopereerd en alles is goed gegaan. Daar zijn we erg 
dankbaar voor! 
 
 
Terugblik oudervertelgesprekken 
We kijken terug op goede gesprekken met elkaar, fijn dat u er was! Waar dat nodig was zijn er 
eventuele vervolgafspraken gemaakt om wat langer met elkaar in gesprek te gaan. Op deze 
manier willen we samen optrekken in het belang van onze kinderen! 
 
 
Draaiboek COVID 
Vorige week heeft de minister aangegeven dat we over zijn gegaan naar het 2e scenario 
lichtgroen. Dat betekent voor school nog niet zo veel nieuws. Hooguit dat we iets 
voorzichtiger zijn met kwetsbare personen. Onlangs hebben alle kinderen 3 zelftesten 
ontvangen. Deze moet u gebruiken alleen als uw kind klachten heeft. Half november 
ontvangen de kinderen weer enkele testen. U vindt het draaiboek hier. 
 
 
Schoolontbijt  
Dinsdag 1 november houden we het nationaal schoolontbijt.  
Alle kinderen ontbijten gezellig in hun eigen groep. We besteden extra 
aandacht aan gezonde voeding en wat een goed ontbijt is.  
De kinderen moeten zelf meenemen: 

- Eigen bord, beker en bestek 
- Klein tasje waar de vuile spullen weer in mee kunnen naar huis 
- Kinderen mogen in pyjama naar school komen, het hoeft niet.  

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een brief over het schoolontbijt. 
 

 
Controle fietsverlichting 
Woensdag 2 november wordt bij alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 de 
fietsverlichting gecontroleerd. Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer en nu de 
dagen weer korter worden is een goede verlichting erg belangrijk.  
Fietsenmaker Bas, wijkagent Brent en verkeersouder Desiree zullen deze controle 
uitvoeren.  
 

 
Hockey clinics 
Ook op woensdag 2 november zullen er hockey clinics worden gegeven voor de groepen  
1, 2 en 3. Deze worden gewoon onder schooltijd gegeven. 
 
 
Dankdag 
Woensdag 2 november is het ook Dankdag. We staan dan 
in de groepen tijdens de Bijbelles extra stil bij het feit dat God 
zo goed voor ons zorgt. Wij hebben voldoende eten, 
drinken, kleding en wij leven in een land waar vrede heerst. 
Allemaal niet zo vanzelfsprekend in deze tijd, daarom goed 
om daar extra bij stil te staan.  
 
 



   Juliana in Bedrijf 
Donderdag 3 november en maandag 7 november houden we weer onze open 
dagen: Juliana in Bedrijf. Vanaf 10.15 – 11.45 uur staan de deuren wijd open en 
kunt u vrij binnenlopen om een kijkje in de klassen te nemen. Wij gaan gewoon 
door met ons werk u ziet ons dan echt ‘in bedrijf’. Nodigt u zeker ook        

mensen uit van wie de kinderen nog niet op school zitten, zo kunnen zij 
ongedwongen een kijkje in onze school nemen.  

 
 
Podiumvoorstellingen 
Op dinsdag 15-11 zullen de groepen 2,3,4 en 6 een voorstelling geven in de hal op het 
podium. Ouders van deze groepen zijn van harte welkom een kijkje te komen nemen. Tijd: 
13.50 – 14.20 uur. 
Op donderdag 17-11 zijn de groepen 1,5,7 en 8 aan de beurt. Ook dan zijn de ouders van die 
groepen van harte welkom. Tijd is hetzelfde. 
 
 
Extra bijlage 
Vanuit ons samenwerkingsverband Driegang ontvangt u een flyer over ‘Passend Onderwijs 
realiseer je samen’. Deze uitnodiging is in principe voor alle ouders bedoeld, aanmelden kunt 
u zelf doen. 
 
Verjaardagen oktober 
29  Dylan   groep 5  
29  Lucas   groep 8  
31  Puck   groep 7 
 
Verjaardagen november 
  1  Gijs   groep 2  
  2  Liv   groep 3  
  4  Lize   groep 8  

 
  6  Niek   groep 3  
10  Tim   groep 7  
11  Finn   groep 2  
15  Sophie  groep 3  
16  Naomi  groep 5  
20  Gideon  groep 8  
23  Wessel  groep 8  
28  Lev   groep 3 

                              Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 
 
 
                                                        Agenda  

maandag 24-10 t/m vrijdag 28-10: HERFSTVAKANTIE 
dinsdag 1 november: Schoolontbijt 
woensdag 2 november: Dankdag  

                                                          controle fietsverlichting groep 6,7,8 
                                                          hockey clinic groep 1,2,3 

do 3/11 en ma 7/11: Juliana in Bedrijf  10.15 – 11.45 uur 
dinsdag 15 november : podiumvoorstelling groep 2,3,4,6  13.50 - 14.25 uur 
donderdag 18 november: podiumvoorstelling groep 1,5,7,8  13.50 - 14.25 uur 
maandag 21 november: Studiedag – alle leerlingen vrij 
di 22/11 en do 24/11: Kijkje in de klas gr.3-8 14.30 – 14.45 uur 
ma 28/11 en di 29/11: verkeerslessen op het plein gr.1-8 
maandag 5 december: Sinterklaasfeest 12.00 uur alle leerlingen vrij 
woensdag 21 december: Kerstfeest in Pauluskerk 19.00 uur 
vrijdag 23 december: alle leerlingen om 12.00 uur vrijdag 
 
maandag 26-12 t/m vrijdag 06-01: KERSTVAKANTIE 
 

Hartelijke groet, mede namens alle collega’s, 
           Caroline van Reenen 

directeur 


