
 

  
 

Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.  
 (2 Korintiërs 9:15) 
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 Agenda 

december 2016 
20 Oud papier 
21  Kerstviering gr. 1 en 2 
22 Kerstviering gr. 3-8 
23 12.00 uur voor iedereen kerstvakantie 
26  juf Reijna jarig 

januari 2017 
06 Einde kerstvakantie 
09 Luizencontrole 
10 Luizencontrole 
12 Gebedskring 
17 Oud papier 
  Studiemiddag kinderen vrij 
18 Juf Christine jarig 
23 Juf Alice jarig 
26 Nieuwsbrief 
  Gebedskring 
 

 

 
  

 
 

  

 
 
 

 Advent 

Wij naderen U, 
bescheiden 
devoot 
ingetogen 
 

Wij komen naar U, 
 stil als kaarslicht 

zwijgend als een ster 
 

Want wie zijn wij 
dat wij naar u toe gaan? 
Wij naderen vol verwachting 

 
Vol hoop:  
              op wijsheid 

op wijsheid 
                             op rust in ons hart 

 
Maar zie 
 U bent er al 
 Voor wij een stap hebben. 
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Geboren 

Ontvangen in geloof 
Teken van hoop 
Geboren uit liefde 
(1 Korintiërs 13:13) 
  
Op 18 november is Jurre Benjamin geboren.  De 
grote broer en zussen zijn: Sven (groep 3), Janna 
(groep 2) en Tess. We feliciteren ook de trotse 
ouders Dick en Femke Overeem van harte en hopen 
dat Jurre voorspoedig mag opgroeien. 
 

Personele zaken 
Juf Connie gaat vanaf januari t/m juli 2017 tijdelijk op de Koningin Beatrixschool te 
Kootwijkerbroek werken. Ze starten daar een derde kleutergroep en zochten daarvoor een 
ervaren onderbouwleerkracht. In goed onderling overleg is dit tussen beide scholen 
geregeld. Op de vrijgevallen donderdagmiddag krijgt groep 2 les van juf Marja. We wensen 
Connie veel werkvreugde toe op de Koningin Beatrixschool.  
We zijn blij u te kunnen melden dat juf Gertrude in januari 2017 hersteld wordt verklaard. Ze 
staat alweer geruime tijd op maandag, dinsdag en woensdag voor groep 4a. Juf Linda 
begeleidt de kinderen de overige dagen. 
Juf Corine (groep 8) is oververmoeid en we hebben besloten dat zij tijdelijk gas terugneemt. 
Dit betekent dat zij na de kerstvakantie niet voor groep 8 staat. Gelukkig kan haar taak 
overgenomen worden door juf Geertje. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is nog niet 
bekend hoe lang dit gaat duren. We hopen dat juf Corine zich snel beter mag voelen en haar 
werk weer kan oppakken. Naast het overnemen van groep 8 gaat juf Geertje op woensdag, 
donderdag en vrijdag ondersteuning verlenen aan verschillende groepen. Dit betekent 
concreet, dat zij groepen overneemt als de leerkrachten extra ondersteuning geven; zij 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben begeleid en dat zij groepen overneemt bij 
bijvoorbeeld ziekte. 
 
Kerstvakantie 

De eerste maanden van het schooljaar zitten er 
al weer op. Het is snel gegaan en we hebben 
veel gedaan. De kinderen hebben samen met de 
leerkrachten hard gewerkt. We zijn dankbaar 
voor alles wat we hebben. Het jaar 2016 is bijna 
voorbij. Als we terugkijken op het jaar heeft het 
ons veel goeds gebracht, maar ook verdriet. 
Beiden willen we op onze school met u delen. Wij hopen dat u merkt dat u bij ons welkom 
bent. Wij wensen u allen gezegende Kerstdagen toe en een in alle opzichten goed 2017. 
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Kerstvieringen 

De groepen 1-2 vieren het Kerstfeest op 21 december met ouders 
in hun eigen lokaal. De groepen 3 t/m 8 vieren Kerst op  
22 december om 19.00 uur in Bethabara. In verband met de ruimte 
kunnen er 2 (volwassen) personen mee per gezin. We wensen u 
allen goede vieringen toe. 
 

Vervangen van leerkrachten 

Ook op onze school heeft de wet Werk en Zekerheid zijn implicaties. Door de nieuwe 
wetgeving wordt het steeds moeilijker om bij kortdurend verzuim vervangers in te zetten. 
We hebben gelukkig weinig ziekte en meestal kunnen we het intern oplossen. Als dit niet 
lukt, zijn we gedwongen om groepen samen te voegen. In uiterste noodzaak en bij meerdere 
ziektegevallen, kunnen wij niet uitsluiten, dat we incidenteel een groep geen les kunnen 
geven en naar huis moeten sturen. Als dit nodig is, nemen we eerst contact met u op. 
We hopen op uw begrip en medewerking en dat we niet voor deze situatie komen te staan. 
We streven er naar om niet meer dan twee leerkrachten voor een groep te hebben. U zult 
begrijpen, dat wij bij vervangingen nogal eens gedwongen worden hiervan af te wijken. 
 

Mad Science 

Als school willen we kinderen graag aan hun talenten 
laten werken. Dit lukt niet altijd binnen schooltijd. 
Daarom proberen we andere partners na schooltijd een 
aantal onderwerpen in laten te vullen. Zo werken we 
samen met het Toneelhuis. Hier leren kinderen hoe je 

spannend, grappig, verdrietig of juist super blij in een toneelstuk kunt spelen. In januari 
starten we met Mad Science. Het programma probeert kinderen te stimuleren en te 
prikkelen voor wetenschap en techniek. Door middel van spectaculaire demonstraties en 
samen met kinderen proefjes uit te voeren, worden kinderen op een speelse en educatieve 
wijze wegwijs gemaakt in de wereld van wetenschap en techniek. Dit gebeurt door zes 
wekelijkse naschoolse bijeenkomsten voor de groepen 3 t/m 8. Voor nadere informatie 
verwijzen we naar de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 

Muziek samen met Crescendo 

Op vrijdag 16 december krijgen alle kinderen van groep 5 t/m 
8 een muziekles van Crescendo in de muziektent in 
Voorthuizen. Op deze wijze maken de kinderen kennis met 
allerlei instrumenten. We bedanken Crescendo voor deze 
mogelijkheid.  We werken bij het vak muziek met een nieuwe 
methode: eigenwijs digitaal (http://www.eigenwijsdigitaal.nl  
Deze methode wordt ondersteund door het digibord. De 
eerste reacties zijn erg positief. 
 

http://www.eigenwijsdigitaal.nl/
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Een knuffel voor groen 

Intratuin Barneveld BV wil een bijdrage leveren aan de schoolprestaties van onze kinderen. 
Gedurende de komende maanden willen zij zoveel mogelijk kerstknuffels verkopen om 
planten aan scholen te kunnen geven. Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat planten het 
binnenklimaat verbeteren. Ze zijn in staat om 
hoeveelheden CO₂ op te nemen en de 
luchtvochtigheid te verbeteren. Ze zorgen er ook voor 
dat schadelijke stoffen en onfrisse geuren afgebroken 
worden. Onze school maakt ook van deze actie 
gebruik. Voor nadere informatie verwijs ik u naar de 
bijlage van deze nieuwsbrief. 
 

 
Openingstijden Schoolbieb 

  De openingstijden van onze schoolbieb zijn: 
  - woensdag van 10.45 uur - 12.30 uur: 4a, 4b, 5 en 6 
  (groep 3 vanaf de kerstvakantie) 
  - woensdag van 12.30 uur – 13.00 uur: groep 1 t/m 3  
  met ouders 
  - vrijdag 10.45 uur – 12.00 uur: groep 6-7, 7 en 8. 
  (zie ook onze website) 
 

 
 
Parkeren voor school 
Namens de buren vragen we u uw 
auto, bij het wegbrengen en/of 
ophalen van uw kind, niet voor de 
garageboxen tegenover de school te 
plaatsen. Dit bezorgt hen overlast. 
Alvast bedankt voor uw 
medewerking.     

 
 
Gevonden voorwerpen 
In de gang bij de directiekamer hebben we de gevonden voorwerpen uitgestald. Het gaat om 
jassen, truien, broodtrommels, veel doppers etc. Als ze voor de kerstvakantie niet zijn 
opgehaald, zoeken wij naar een goed doel. Wilt u in de gaten houden of uw kind iets mist? 
Op deze wijze zijn er weinig gevonden voorwerpen langdurig op onze school.   
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Nog even en het is kerst …. oud&nieuw…. 
Groep 5 spreekt alvast een wens uit voor het nieuwe jaar… 

 
Luc G.:  Ik wens dat mijn oma fijn in de Hemel mag zijn. 
Cas:   Ik wens mijn opa een fijn Kerstfeest. 
Ruben:  Ik wens dat de hele wereld geen hongersnood krijgt. 
Aaron:  Ik wens dat alle mensen een fijn huis hebben. 
Laura:   Ik wens dat iedereen een fijne Kerst heeft. 
 
Lisa:   Ik wens voor iedereen op de wereld een fijn Kerstfeest  
  en dat het een leuk nieuw jaar wordt. 
Amber:  Ik wens jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar en een  
  fijn Kerstfeest.  
Chiara: Ik wens je een gelukkig nieuwjaar. 
Mark:  Ik wens dat iedereen een fijn oud en nieuw heeft. 
Rhodé:  Ik wens voor Anita dat de kanker weg mag gaan. 
 
Hildegard:  Ik wens dat iedereen een fijn jaar heeft en ook voor Sarah. 
Lieve:   Ik wens vrede op aarde voor iedereen en dat iedereen een vrolijk  
  Kerstfeest heeft. 
Willem:  Ik wens dat mijn opa weer beter mag worden. 
David:  Ik wens dat Joahs opa snel beter wordt. 
Mart:  Ik wens iedereen een gelukkig leven. 
 
Wilfred:  Ik wens dat het een fijne Kerst wordt. 
Destn:  Ik wens dat alle mensen van de wereld een fijn oud en  
  nieuw hebben. 
Daan:  Ik wens opa een fijn Kerstfeest. 
Joah:   Ik wens dat opa beter wordt. 
Luc H.:  Ik wens dat mijn zusje Maud snel beter wordt en dat ze beter kan praten. 
 
Rosalie: Ik wens dat iedereen in de wereld een huis heeft om in te wonen. 
Gijs:  Ik wens dat mijn opa beter wordt en dat iedereen in God gaat geloven.  
Tristan:  Ik wens dat mijn oma een fijne verjaardag heeft. 
Andries:  Ik wens je een gelukkig nieuwjaar. 
Syb:  Ik wens iedereen een gelukkig nieuw jaar. 
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 17  december  Selena Klümann       groep 4a  
 17  december  Roxy Versteeg     groep 4b  
 18  december  Emelie Boer     groep 6-7  

 18  december  Luca Liefting     groep 3  
 20  december  Jacolien Zwaan     groep 7  
 22  december  Elise van de Fliert    groep 2  
 23  december  Rick van Beek     groep 7  

 23  december  Judi van Blankers     groep 7  
 23  december  Bregje Rense     groep 8  
 26  december  Jesper van de Lagemaat   groep 2  
 26  december  Terry Versteeg     groep 1a  
 28  december  Danielle van Beek    groep 6  
 29  december  Milan Arends     groep 8  
 30  december  Asya Demirel     groep 3  
 31  december  Steffen van den Heuvel    groep 8 
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01 januari  Lucas Niesing     groep 1a  

 06 januari  Tim Oosterbroek     groep 2  
 06 januari   Naomi van Woerden    groep 1a  
 06 januari  Thom Zwart    groep 2  
 09 januari  Colin van Engelenburg   groep 4a  
 12 januari   Lucas van de Glind    groep 6  

 15 januari  Annelie van de Lagemaat   groep 4b  
 16 januari  Luuk Meijer     groep 1a  
 19 januari  Floortje Baatenburg de Jong   groep 8  
 19 januari  Rick Top      groep 7  
 20 januari  Ryan van Beek     groep 8   

 20 januari  Kim Besselsen     groep 4a  
 20 januari  Anne-Mette Morren    groep 2  
 21 januari  Rick Schalk      groep 8  
 25 januari  Mika Wierstra     groep 2    
  


