
 
 

      
 

Nieuwsbrief december 

2019 
 
 
 

Geachte ouder(s) / verzorger(s) en beste kinderen, 
Per abuis is er dit schooljaar nog niet eerder een nieuwsbrief verschenen. In ‘vogelvlucht’ wil ik het 
belangrijkste nieuws van de afgelopen periode met u delen. Er valt heel wat te vertellen over onze 
collega’s. 
 
Collega’s, 
Enkele collega’s missen we al langdurig op school wegens ziekteverlof.  
 
Actie voor ‘De Blije Kei’ 
Veel kinderen van onze school hebben in de afgelopen tijd hun best gedaan om geld op te halen voor 
de stichting ‘De Blije Kei’. Onze oud-collega, juf Anita Kruijt, werkt voor deze stichting in een weeshuis 
in Kenia. In totaal hebben de kinderen €3.306,43 opgehaald, een geweldig bedrag waar ze in Kenia 
heel blij mee zullen zijn. Met onder andere dit geld willen ze een busje aanschaffen die ze voor 
verschillende doeleinden gaan inzetten. Alle kinderen die zich hiervoor hebben ingezet, heel hartelijk 
bedankt! 
 
Schoonmaakavond 
Waarschijnlijk bent u door de groepsleerkracht van uw kind al op de hoogte gebracht van de 
schoonmaakavond op donderdag DV 16 januari. Zo niet dan weet u het bij deze. Na de vakantie krijgt 
u hier meer informatie over. We hopen dat velen van u ‘gelegenheid en genegenheid’ hebben, om ons 
te helpen, we zijn erg blij met uw hulp. 
 
Doppen sparen 
Tijdelijk was het niet mogelijk om doppen te sparen waarvan de opbrengst ten goede komt aan de 
opleiding voor blindengeleidehonden. Inmiddels is dat weer mogelijk, dus….. geef maar weer doppen 
mee met uw kind naar school. 
 
Zendingsgeld 
Het is fijn als de kinderen iedere maandag trouw geld meebrengen naar school, zodat we de onder ons 
bekende zendingsorganisaties (M’buma, GZB, ZGG, ZHHK en ZCGK) kunnen steunen. Heel hartelijk 
dank voor het geld van de afgelopen periode. 
 
 

 
Groep 1/2 

 
Groep 2 

 
Groep 3/4 

 
Groep 4 Groep 4/5 Groep 5 

 
Groep 5/6 

sept € 24,45 € 11,50 € 18,20 € 4,00 € 3,50 € 18,90 € 22,80 
okt € 51,10 € 6,50 € 16,75 € 3,50 € 8,70 € 11,05 € 16,25 
nov € 15,80 € 12,50 € 21,60 € 11,60 € 8,50 € 17,90 € 30,10 



dec € 14,00 € 7,60 € 14,40 € 2,20 € 10,00 € 10,20 € 17,00 
  

Groep 6/7 Groep 7a 
 

Groep 7b 
 

Groep 8a 
 

Groep 8b 
 

Groep Cl. 
4/5/6 

 
Groep Cl. 

6/7/8 
sept € 19,00 € 19,10 € 18,30 € 13,15 € 15,49 € 26,80 € 2,80 
okt € 17,20 € 16,20 € 13,50 € 14,38 € 8,55 € 20,10 € 0,80 
nov € 12,45 € 14,65 € 19,50 € 16,20 € 16,90 € 21,60 € 0,50 
dec € 12,00 € 35,75 € 14,40 € 13,70 € 16,05 € 9,60 € 1,30 

 

Pleegouders 
Stichting Timon is dringend op zoek naar pleeggezinnen. Heeft u interesse, kijkt u eens op hun 
website: www.timon.nl/deel-je-thuis  
 
Bijlagen 
Bij deze brief ontvangt u één bijlage. Stichting Distinto, waar wij als school nauw mee samen werken, 
biedt een training voor kinderen aan. 
 
Tot slot 
Morgen vieren we met kinderen en ouders het kerstfeest. Met de kerstdagen vieren we het in de kerk. 
In Johannes 1 staat dat Hij gekomen is tot het Zijne (=het volk Israël), maar de Zijnen hebben Hem niet 
aangenomen. Dat is erg, dat is verschrikkelijk! Het staat er tot onze waarschuwing. Gelukkig staat er 
nog meer: ‘Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te 
worden.’ Hebt u, heb jij dat al gedaan? Mag dat dan? Ja, dat mag, de Heilige Geest leert het ons, echt 
waar! En dan, dan zijn we  echt gelukkig en mogen we vol verwachting uitzien naar de dag dat de Heere 
Jezus terugkomt. Maranatha, Hij komt! 
 
Namens de collega’s wensen we u gezegende dagen en een goede vakantie toe. 
 

Een hartelijke groet, 
namens de collega’s, 
J. (Jan) Koppelaar en T. (Theo) Hogendoorn 


