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Geachte ouder(s), 
 
Personeel 
Jubileum 
Vandaag mag juf Van Dorp, onze native-speaker, 
herdenken dat ze 25 jaar in dienst van de overheid is. 
Samen met het personeel van de andere scholen 
waar zij werkt, hopen we dit vanmiddag met haar te 
vieren. We feliciteren haar van harte met dit 
ontvangen heugelijke feit en wensen haar nog veel 
goede en gezegende jaren in ons midden toe. 
Bedankt 
Juf Ten Cate laat u hartelijk danken voor het 
getoonde meeleven. Gelukkig gaat het herstel 
voorspoedig. Het gips is er in de tweede week van 
oktober afgegaan en ondertussen revalideert de juf. 
De verwachting is dat ze over een aantal weken weer 
‘gewoon’ kan lopen. 
 
Welkom 
Reinard Mulder is begin oktober bij ons op school 
gekomen. En deze maand starten Fiona Brakke, 
Anne-Lynn Kooiker, Fabian Kragt en Ruben Mulder. 
We wensen deze leerlingen van harte een goede en 
leerzame tijd toe bij ons op school! De leerlingen die 
tot nu toe zijn ingestroomd, stroomden in groep 1 in. 
Vanaf december stromen de leerlingen in de groepen 
2 in. 
 
Gebroken pols 
Jonathan van Elp heeft zijn pols gebroken doordat 
een bal hard tegen zijn hand kwam. Daarom moet 
zijn onderarm de komende tijd in het gips. We 
wensen hem een voorspoedig herstel toe! 
 
Nationaal Schoolontbijt 
Volgende week dinsdag hopen we weer met elkaar 
te ontbijten, we beginnen dan om 8.15u. We 
ontvangen dit jaar opnieuw de ontbijtpakketten en 
het brood van bakkerij Ubak. Voor verdere 
informatie, zie de bijgevoegde ouderfolder (deze 
wordt alleen digitaal meegezonden). 
 
Hulpverlening Christenen in Roemenië 
In de komende maand zal de, ondertussen bekende, 
brief van de stichting HCR worden meegegeven met 
de vraag om voedselpakketten in te leveren. Dit kan 
op school tot en met woensdag 27 november. 
We noemen het u nu alvast, zodat u er rekening mee 
kunt houden! Van harte bij u aanbevolen! 
 
 

Ouderavond 
Donderdagavond 14 november houden we onze 
jaarlijkse ouderavond. Dhr. E. van Grol van Grol 
Weerbaarheidstraining hoopt deze avond voor ons 
te verzorgen. Het is een praktisch vervolg op de 
ouderavond van vorig schooljaar over ‘groepsdruk’. 
We nodigen u hiervoor van harte uit. Binnenkort 
ontvangt u een uitgebreidere uitnodiging. De avond 
begint om 19.45u. 
 
Ouderbijdrage 
Enige tijd geleden hebben we u een brief meegegeven 
met betrekking tot de ouderbijdrage. Veel 
ouderbijdrages zijn al ontvangen, maar een gedeelte 
(ongeveer 60 leerlingen) blijft achter. Wilt u hierin uw 
verantwoordelijkheid nemen? Bij voorbaat hartelijk 
dank! 
 
Dhr. Akster 
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat dhr. Akster 
vrijdags voor de herfstvakantie zou vertellen over zijn 
werk voor de stichting Timotheos. Door zijn overvolle 
agenda is dat niet gelukt, zodoende is hij afgelopen 
dinsdag geweest. De meester liet ons beelden zien 
van zijn werk, met name gericht op het Bijbels 
onderwijs en voedselvoorziening. Ook zagen we de 
verwoestende gevolgen van de cycloon Idai en de 
hulp die daarna geboden werd/wordt. Hij vertelde 
nog dat de ingezamelde schoenendozen inmiddels in 
een zeecontainer op transport zijn naar Malawi.  
Al met al zien we terug op een goede en leerzame 
dagopening. We bevelen het werk, wat onze oud-
collega in Malawi mag doen, aan in uw gebed. 
 
Hervormingsdag 
Gistermorgen hebben we met de hele school 
stilgestaan bij Hervormingsdag. Het woord 
hervorming heeft iets in zich van een verandering die 
een verbetering is. Daarom hebben we samen 
gelezen uit Handelingen 9, over de bekering van 
Saulus op weg naar Damascus. Van een vervolger 
werd hij een dienstknecht van God die terstond 
Christus predikte. Vervolgens hebben we geluisterd 
naar het verhaal, door meester Westhoff verteld, 
over Luther op de rijksdag te Worms, waar hij ten 
overstaande van vele belangrijke mensen de bekende 
woorden sprak: ‘Hier sta ik dan, ik kan niet anders, 
God helpe mij almachting! Amen!’ Ook kwam de 
‘ontvoering’ van Luther, door zijn vrienden naar de 
Wartburg, aan de orde en dat hij hier het 



belangrijkste werk gedaan heeft, namelijk het 
vertalen van de Bijbel naar het Duits. Vervolgens 
hebben we nog verschillende liederen gezongen, 
zoals het Wachtwoord der Hervormers, Psalm 130 
van Luther en het Lutherlied. Van harte hopen we dat 
de Heere ook deze vorm van onderwijs wil zegenen.  

 
Luther op de rijksdag te Worms 

 
Hesjes 
Het uur is weer verzet, deze tijd wordt ook wel de 
‘wintertijd’ genoemd. Elke dag wordt het 
langzaamaan later licht en vroeger donker. 
Zichtbaarheid in het verkeer is dan van belang, 
vandaar de oproep om weer veiligheidshesjes te 
gaan dragen!  
 
Voorleesouders 
Afgelopen woensdag is er een bijeenkomst geweest 
met ouders die in kleinere groepjes gaan voorlezen 
aan de leerlingen van groep 2. We hopen dat deze 
voorleesmomenten zullen bijdragen aan het 
verhogen van het leesplezier en –motivatie van onze 
leerlingen. Verblijdend is ook dat er veel ouders 
bereid waren om dit te doen! Hartelijk dank voor 
deze betrokkenheid en enthousiasme. 
 
Meekijken in de klas 
Onze school doet mee met de actie ‘Meekijken in de 
klas’. Dit is een initiatief van ‘En dan ben je leraar’: een 
project dat gesteund wordt door verschillende 
partijen in het christelijk-reformatorisch onderwijs. 
Van 9 tot en met 13 december openen meer dan 100 
scholen hun deuren voor geinteresseerden. Zowel 
voor scholieren als voor zij-instromers is dit dé kans 
om op een school naar keuze te ervaren hoe het is 
om te werken in het onderwijs! Meer informatie? 
Bekijk de website: www.meekijkenindeklas.nl 

 

Belangrijke data 
5 november – Nationaal Schoolontbijt 
6 november – Dankdag 
14 november – Ouderavond 
19 november – Bezoek schoolbestuur 
 

 
Mevr. Lier leest voor aan groep 5 in kader van de ‘Dag van de 

duurzaamheid’ 

 

 
Juf Aaltje wordt i.v.m. haar verjaardag toegezongen tijdens de 

handwerkles! 

  
 
Mocht u vragen hebben, schroomt u niet om contact 
op te nemen met de school. 
Voor alle data geldt: bij leven en welzijn. 
 
Met vriendelijke groeten, 
mede namens het personeel,  
D.J. Koppelman 

http://www.meekijkenindeklas.nl/

