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December 2019, Extra  
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Op school werken we toe naar het Kerstfeest en einde van het kalenderjaar. Juist in 

deze donkere maanden kunnen we enorm verlangen naar licht en warmte. Prachtig 

om juist in deze periode stil te staan bij het Licht dat gekomen is. Liefde, blijdschap, 

vrede begint bij en in Hem. In elke situatie en periode van het leven is Hij de ‘Ik zal 

er zijn’. Ik wens u en jou een goede Kerstperiode met vele goede en gezegende 

ontmoetingen.  

Personeel 
De vader van juf Christiane is ernstig ziek. Hierdoor was zij maandagmiddag en 

dinsdag niet op school. 

Theo Ihmels, dan man van juf Rianne en de vader van juf Dorine heeft afgelopen 

week gehoord dat er kwaadaardig weefsel is gevonden en daarmee de ziekte is 

teruggekeerd. Een confronterende boodschap. De komende periode moeten zij 

afwachten, voordat er een traject ingezet wordt. 

Bij de man van juf Daniëlle is een tumor in de maag ontdekt. Zeer ingrijpend en dit 

brengt veel onzekerheid mee. De komende periode hopen zij meer duidelijkheid  te 

ontvangen over de behandelingen. 

In een week tijd zijn er veel zorgen op het team afgekomen. We bidden om Gods 

merkbare nabijheid en kracht in deze periode en in het bijzonder voor hen die met 

moeilijkheden te maken krijgen.  

Schoolontwikkeling 
Vanaf 1 januari starten we de samenwerking met Oefentherapie Cesar Zaltbommel. 

Zij hebben jarenlange ervaring in de kinderoefentherapie. Hierdoor bieden wij de 

mogelijkheid om op school integraal te werken aan de motorische ontwikkeling van 

kinderen. Oefentherapie Cesar is elke woensdag, vanaf 09.00 uur op school 

aanwezig. Voor informatie over oefentherapie kunt u contact opnemen met 

ondergetekende of Sandra van der Sanden, kinderoefentherapeut 

info@cesarzaltbommel.nl. Op de woensdagochtenden kunt u vrij bij haar 

binnenlopen.  

Kerstviering 
Donderdag 19 december vieren we met elkaar het Kerstfeest. Tijdens deze viering 

staan we stil bij de geboorte van de Heere Jezus. We vieren dit in de kerk, 

tegenover de school. In de periode tot deze viering wordt hier in de klassen extra 

aandacht aan geschonken. De kinderen verwachten wij op deze avond voor 18.45 

uur bij de eigen juf in de klas. Na afloop gaan de leerlingen samen met hun juf terug 

naar school. Zij krijgen daar wat te drinken, iets lekkers en ontvangen het gekozen 

kerstboek.  

Belangrijke data: 

 
 

Woensdag 11 
december 
Presentatie 
collectedoel Kerst 
 
Donderdag 12 
december 
Kunstproject groep 5-6 
 
Dinsdag 17 december 
Kerstviering 
Voorschool 
 
Woensdag 18 
december 
Vergadering 
leerlingenraad 
 
Donderdag 19 
december 
Kerstviering 
 
Vrijdag 20 december 
Alle kinderen van 10-
12.00 uur naar school 
 
Maandag 6 januari 
Luizencontrole 
 
Vrijdag 10 januari 
Sluiten Ouderportaal 
 
Maandag 13 t/m 
vrijdag 24 januari 
Afname LVS-toetsen 
 
Dinsdag 28 januari 
Techniekcoach groep 5 
 
Donderdag 30 januari 
Openen Ouderportaal 
 
 
 
 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg
https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg
https://www.cesarzaltbommel.nl/
mailto:info@cesarzaltbommel.nl


U bent allen van harte uitgenodigd om bij deze viering in de kerk aanwezig te zijn. 

Inloop vanaf 18.30 uur, aanvang 19.00 uur. Na afloop bent u tot 21.30 uur van 

harte welkom om een kopje koffie of thee te komen drinken en elkaar te 

ontmoeten.  

De kinderen van groep 1 en 2 zijn op donderdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij. 

Vrijdagmorgen 22 december begint de school voor alle leerlingen om 10.00 uur en 

eindigt voor iedereen om 12.00 uur. 

Kerstcollecte – doel 

De collecte tijdens de Kerstviering is voor ‘Brood voor weeskinderen’. Deze 

stichting heeft als doel om kansarme jongeren in Burundi op te leiden tot bakker. 

De vader van meester Bas is bij deze stichting als bakkersopleider betrokken. Op 

woensdag 11 december verzorgen zij een presentatie voor de kinderen. 

Luizencontrole na de vakantie 
Op de eerste maandag na de kerstvakantie is er luizencontrole. Tijdens de laatste 

controle hadden verschillende kinderenprachtig ingevlochten haar. Voor de 

luizenmoeders is dit niet handig. Wilt u deze datum in de agenda zetten. 

Klusouders 
De volgende klusavond is maandag 6 januari. Wanneer u interesse heeft om met 

de klusouders mee te draaien of u bent nieuwsgierig naar wat zij doen, neem dan 

contact op met Erwin Schilders, tel. 06-42571496. 

Gebedsgroep 
Op maandag 6 januari komt de gebedsgroep om 08.30 uur weer bij elkaar. 

Wanneer u mee wilt bidden of wilt kennis maken, dan bent u van harte welkom in 

de lerarenkamer. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.  
 
Een hartelijke groet,   
 
namens het team  
Bas van Ballegooijen  
 

 

 
 

 
 

 
 

Sinterklaasfeest/ 
surprisemiddag 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Kerststukjes maken 
met hulpouders, 

hartelijk dank 
hiervoor! 

 
 
 

 

https://www.broodvoorweeskinderen.nl/

