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Vooraf
Het is weer een drukke en gezellige
tijd! In deze nieuwsbrief praten we u
weer bij.
Geboren
Niet alle geboortes van de afgelopen
periode waren bij het uitbrengen
van de vorige nieuwsbrief/
nieuwsbrieven bekend bij de
‘redactie’.
Daarom willen we hierbij alsnog
twee gezinnen feliciteren.
Op 8 oktober werd er een meisje
geboren bij familie Van ’t Foort:
Amber. Dianne, Jordy, papa en
mama: van harte gefeliciteerd met
jullie dochter en zusje!
Ook Joëlle en Levi van Veldhuisen
werden trotse zus en broer van een
zusje: Sarah. We willen jullie samen
met jullie ouders van harte
feliciteren.
Beide gezinnen Gods zegen
toegewenst!
Sven van Brummelen
Sven is gisteren weer geopereerd
aan zijn been. De operatie is goed
gegaan. Maar het viel (ook voor
Sven) niet mee. Hij moet nu twee
weken rust houden met zijn been.
We wensen hem veel sterkte!
Groep 1
We nemen voor de kerstvakantie
afscheid van juf Connie. Zij werkt al
langer op de Wheemschool in
Voorthuizen en daar mag ze na de
kerstvakantie een nieuwe

kleutergroep gaan draaien. Daarom
neemt ze afscheid van ons en
groep 1.
Juf Gerlinde zal per januari op
dinsdag in groep 1 staan.
Schoenendozen
Wat fijn dat er weer zoveel
kinderen/gezinnen een
schoenendoos hebben gevuld!
Tiemen heeft namens onze school
156 schoenendozen ingeleverd.
Typecursus
Dinsdagmiddag deden de kinderen
die typeles hebben gehad, examen.
Alle kinderen hebben hun diploma
of een certificaat gehaald! Van harte
gefeliciteerd!

Sinterklaasfeest
Op vrijdag 1 december worden we,
als het goed is, vereerd met een
bezoekje van de Sint.
De groepen 5 t/m 8 hebben deze
dag een continurooster tot
14.15 uur.

Tentoonstelling surprises
De surprises kunnen vanaf
aanstaande maandag in de hal
tentoongesteld worden. Loop er
eens langs om te genieten van de
creaties van de kinderen!
Kerstkaarten
Ieder jaar rond kerst is het weer een
behoorlijke drukte in school. De
kerstkaarten worden uitgedeeld!

De typecursus werd gegeven door
TypicalMe; als er weer een
typecursus start op school
informeren we u via de nieuwsbrief.

Evenals vorig jaar mogen de
kerstkaarten alléén in de
week van 18 t/m 22 december
worden uitgedeeld!
Wij vragen u dan ook vriendelijk om
de kerstkaarten niet eerder mee
naar school te geven!
In de bovenbouw worden de
kaarten voor schooltijd of in de

pauzes uitgedeeld. In de overige
groepen geeft de leerkracht van de
betreffende groep aan wanneer er
uitgedeeld mag worden.
Kerstfeest
De kinderen van groep 1 en 2 vieren
het kerstfeest samen met de ouders
op woensdagavond 20 december,
om 19:00 uur in hun eigen klas.
De groepen 3 t/m 8 vieren kerst in
de kerk op donderdagavond
21 december, ook om 19.00 uur.
Op deze donderdag draaien alle
groepen een continurooster tot
14.15 uur.
Ondersteuningsplanraad (OPR) zoekt
nieuwe leden
Het bestuur van onze school werkt
met andere schoolbesturen in de
regio samen in het
samenwerkingsverband primair
onderwijs Rijn & Gelderse Vallei.
Samen zorgen zij ervoor dat ieder
kind succesvol kan zijn op school.
Over hoe dat het beste kan, kunnen
ouders en medewerkers meedenken
in de Ondersteuningsplanraad
(OPR).
De OPR moet bijvoorbeeld
instemmen met het
Ondersteuningsplan, waarin staat
hoe het samenwerkingsverband en
scholen werken aan passend
onderwijs. Ook is de OPR
vertegenwoordigd in werkgroepen
als financiën, contact met ouders en
personeel en hoogbegaafdheid.
Op dinsdagavond 30 januari 2018
van 19.30 tot 20.30 organiseert de
OPR in Veenendaal een informatiebijeenkomst over het
Samenwerkingsverband en Passend
Onderwijs. Belangstellenden kunnen
zich via onderstaand email-adres
daarvoor aanmelden. Graag voor 15
december!
Op dit moment bestaat de OPR uit
drie ouders en drie medewerkers en
een onafhankelijk voorzitter. We zijn
op zoek naar twee nieuwe leden
(een ouder en een medewerker) die
ook willen meepraten, meedenken

en meebeslissen. Interesse? Kijk op
www.swvrgv.nl voor meer
informatie over passend onderwijs,
het samenwerkingsverband, het
Ondersteuningsplan én de OPR.
Liever persoonlijk contact? Mail dan
naar de secretaris van de OPR
(Els Gevers: elsgevers@gmail.com).
Cursus ‘Goed kwaad!’
Centrum voor Jeugd en Gezin
Barneveld organiseert in februari
een cursus voor ouders over
boosheid en opstandig gedrag bij
kinderen. De cursus wordt gegeven
vanuit bijbels perspectief.
Kijk voor meer informatie op:
www.cjgbarneveld.nl

Agenda
1 dec.

Sinterklaasfeest!
Groep 5-8: continurooster
tot 14.15 uur

11 dec.

Gebedsgroep

14 dec.

MR-vergadering

16 dec.

Oud papier

20 dec.

Kerstfeest kleuters

21 dec.

Kerstfeest gr. 3-8
Continurooster tot 14.15 uur

22 dec.

Groep 1 & 2 vrij
Groep 3-8 middag vrij

Verjaardagskalender
november
Naam
24
25
28
29
3
4
4
5
5
5
8
10
10

Groep

Luuk Donkersteeg
Juf Irma
Naomi Jansen
Femke Budding
Benjamin van de Bor
Manoah Roelofs
Jaron van den Top
Sil van Hamersveld
Marvin van den Hudding
Eloïse Wendrich
Ilse van Eck
Ruben Snellen
Maxim Vink

5
8
6
3
1/2
6/7
5
5
3
3
8
2

