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Vooraf
We leven nu weer in de
adventsweken, we mogen uitzien
naar het kerstfeest waarbij we
denken aan de geboorte van Jezus,
onze Redder.
Naast de aankleding van de school,
zien en horen we het ook terug in de
klassen. De voorbereidingen voor
het kerstfeest zijn begonnen!
Juf Irma en Willem-Jan
Juf Irma en Willem-Jan kregen
vorige week verontrustend nieuws.
Ondanks dat de tumor in de rug van
Willem-Jan bijna niet meer zichtbaar
is, is het tumorweefsel in zijn hoofd
wel toegenomen. Dit houdt in dat
men nu stopt met de
chemobehandelingen. Wel zal er
een traject met bestralingen worden
ingezet, maar hoe dit er precies uit
gaat zien, is nu nog onzeker.
We wensen Willem-Jan, juf Irma,
Anne-Kris en Luke heel veel sterkte
en Gods nabijheid toe in deze
onzekere tijd.
Als u mee wilt leven in de vorm van
een kaartje, het adres is:
Familie Roggeveen
Van Riebeeckstraat 1
3772 KE Barneveld

Verdriet bij meester Savert
De schoonvader van meester Savert
is afgelopen zaterdag overleden. We
condoleren de meester, Jessica en
Niek met dit grote verlies en wensen
hen Gods troost en nabijheid toe.

Sinterklaasfeest
Omdat we graag voldoende tijd en
aandacht willen hebben voor het
kerstfeest, hebben we op school het
Sinterklaasfeest al voor het
weekend gevierd.
Dat was weer een hele belevenis!
Erg spannend ook dit keer…

geen werkdruk’. U ontvangt
hierover nog een brief.
Kerstkaarten
We herinneren u aan de
afspraak rondom het
uitdelen van de
kerstkaarten:
Evenals voorgaande
jaren mogen de
kerstkaarten alléén in de
week van 18 t/m 22 december
worden uitgedeeld!
Kerstfeest kleuters
Woensdagavond 20 december 2017
hopen wij met de kleuters het
kerstfeest te vieren. Wij willen de
ouders hier van harte voor
uitnodigen.
Om 19.00 uur willen we beginnen en
de deuren zijn open vanaf 18.50 uur.
We vieren het kerstfeest in onze
eigen groep. Wij kijken uit naar een
fijne avond!

Staking basisonderwijs 12 december
Op dinsdag 12 december is er weer
een landelijke staking in het
basisonderwijs. De leerkrachten op
onze school zullen deze dag niet
staken, de kinderen worden dus
gewoon op school verwacht.
De zorgen over de werkdruk in het
onderwijs worden door ons allen
gedeeld. Omdat we deze zorg ook
graag onder uw aandacht willen
brengen, hebben we als team
besloten om dinsdag 12 december
in het teken te zetten van ‘een dag

Kerstfeest groep 3 t/m 8
De groepen 3 t/m 8 vieren het
kerstfeest op donderdagavond
21 december om 19.00 uur in de
Hervormde Kerk.
De leerlingen van groep 3 t/m 8
worden uiterlijk 18:40 uur
in hun eigen klas verwacht!
Tijdens deze viering gaan we samen
op zoek naar Vrede. De dienst heeft
dit dan ook als thema. Via de
subthema’s ‘angst’, ‘chaos’,
‘gerechtigheid’ en ‘vrede’ komen we
uiteindelijk uit waar we willen zijn.
In de adventsweken hebben we het
ook over deze vier subthema’s en
komen Bijbelverhalen aan bod,
zoals: Ruth en Naomi, de zondvloed,
de toren van Babel, Zacharias en zo
dus ook de opbouw naar het
kerstverhaal. Het belooft een
prachtige viering te worden. Wees
welkom!
Kerktelefoon
Kerktelefoonluisteraars van de
Hervormde gemeente
Kootwijkerbroek kunnen de viering
eventueel meeluisteren.
Tegenwoordig hebben we geen
liturgie meer, deze wordt dus ook
niet meer verspreid.
Daarbij willen we opmerken dat het
geluid thuis meestal niet zodanig
overkomt dat mensen alles kunnen
verstaan. Dit komt doordat we de
microfoons en keyboard op een
eigen geluidsinstallatie aansluiten en
dus niet op de installatie van de
kerk. Naast alle mogelijkheden en
vooruitgang in het gebruik van beeld
en geluid, is dit helaas één van de
nadelen.
Continurooster
Op donderdag 21 december draaien
we, i.v.m. de kerstviering ’s avonds,
voor alle groepen een
continurooster tot 14.15 uur.
Ouders die deze dag staan
ingeroosterd voor pleinwacht,
hebben een keertje vrij.

Oudercommissie
Janneke Happe heeft aangegeven te
willen stoppen met de
oudercommissie i.v.m. haar werk.
We willen haar bedanken voor haar
bijdrage in de afgelopen tijd.
Er zaten dit schooljaar al meer
ouders in de oudercommissie dan
gewoonlijk, dus er ontstaat nu niet
direct vacatureruimte.
Oud papier
Denkt u er aan om uw oud papier
container in de dorpskern zaterdag
16 december aan de weg te zetten?
Het ophalen van het oud papier
gebeurt in de dorpskern op deze dag
zoals gebruikelijk.
Woont u in het buitengebied, zet
dan uw oud papier container op de
juiste ophaaldag aan de weg.
De opbrengst van zowel de
dorpskern als het buitengebied
komt ten goede aan de school.
De vaders die ingedeeld staan om
mee te rijden op het vrachtwagentje
verwachten we nog wel gewoon op
16 december. We willen de eerste
maanden nog even bekijken of alle
bewoners de juiste informatie
hebben gekregen.
We hebben u hierover ook een
uitgebreide mail gestuurd!
Nieuw op de website



Foto’s pepernoten bakken
Foto’s Sinterklaasfeest

Agenda
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
december
Naam
8
10
10
14
16
16
17
23
24
24

Groep

Ilse van Eck
Ruben Snellen
Maxim Vink
Juf Gerlinde
Evianne van Middendorp
Juf Marian
Nathan Meijers
Bram van den Bosch
Sarah van Kooten
Yolène van den Top

3
8
2
3
2
5
7
4

