
 

Beste ouders en leerlingen, 
 
Wat leven we in een roerige periode met elkaar. Wat zijn wij dan enorm dankbaar dat wij hier op 
school tot op heden nog zo kunnen blijven lesgeven. Wij zien het echt als een wonder dat we nog 
vrijwel geen besmettingen in de school hebben gehad en zeker niet zo groot dat er klassen in 
quarantaine moeten. We zijn niet anders dan andere scholen en daarom een zegen waar we God 
steeds voor mogen bedanken.  
We horen natuurlijk om ons heen wel dat er van alles speelt. We willen dan ook iedereen die op wat 
voor manier dan ook te maken heeft met moeite rondom corona veel sterkte en kracht toewensen.  
 
Kiva 
Het was jammer dat de ouderavond niet door kon gaan maar we hebben gemerkt dat het filmpje 
inmiddels al vaak is bekeken. We hopen dat u inmiddels allemaal in de gelegenheid bent geweest 
om het filmpje met informatie hierover te bekijken. 
We hopen dat u nu allemaal meer weet hoe wij omgaan met de sociale veiligheid van onze kinderen.  
 
Corona 
Vorige week heeft u een brief gehad vanuit het bestuur over de maatregelen. In de afgelopen week 
zijn ook de protocollen aangepast. Hierin zijn vrijwel geen wijzigingen die anders zijn dan wij al in de 
brief hadden aangekondigd. We zullen dus verder gaan met de maatregelen zoals in die brief staan.  
 
Geboren 
Op 17 november is er een dochter en zusje geboren bij de familie De Ruiter. Ze hebben haar de 
naam Nova gegeven. Nova is het zusje van Liam (groep 6) en Mick (groep 4). Van harte gefeliciteerd 
en Gods zegen toegewenst in de opvoeding. 
 
Nieuwe leerlingen 
In de vorige nieuwsbrief ben ik vergeten om nieuwe leerlingen welkom te heten. Daarom hierbij  
In groep 1 zijn al voor de herfstvakantie drie nieuwe kinderen gestart. Dit zijn Sem, Leyla en Thijme. 
We wensen jullie een fijne en goede tijd toe bij ons op school. 
 
Zendingsgeld begin schooljaar tot en met november 
De afgelopen maanden is er door veel kinderen trouw zendingsgeld meegenomen voor Joanel, ons 
adoptiekind uit Haïti. Dit vinden we heel fijn, hartelijk bedankt hiervoor! 
 
Zendingsgeld nieuw doel 
De komende maanden is het geld bestemd voor achtergestelde kinderen in Pakistan. 
Om de vicieuze cirkel van armoede en slavernij te doorbreken, helpen we graag mee om arme 
kinderen in Pakistan de kans te geven om naar school te gaan. 
Sparen jullie mee voor de kinderen in Pakistan? 
 
Meer informatie over dit doel: https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/project/?id=484 
 
Kerstviering  
De kerstviering staat dit jaar gepland op 23 december. Als het mogelijk is willen we deze door laten 
gaan maar dan zonder aanwezigheid van ouders. We zullen u op de hoogte houden over hoe we dit 
vormgeven.  

https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/project/?id=484


 

MR 
De MR heeft woensdag 24 november online vergaderd. Er is onder andere gesproken over 
duurzaamheidsverbeteringen voor onze school, het overblijven en de aanmeldprocedure voor 
nieuwe leerlingen. Ook hebben we kennisgenomen van de begroting. Binnenkort vindt u de notulen 
op de website. 
 
Afval scheiden 
Op korte termijn zullen we op school ons afval nog meer scheiden. We merken dat we met name erg 
veel plastic en pakjes hebben en daarom gaan we over naar het apart inzamelen van pmd.  
We willen ook u vragen om ons te helpen om deze afvalberg te verminderen. Wilt u daarom het 
drinken van uw kind (als dat mogelijk is) in een beker meegeven en iets wat ze eten in een bakje 
meegeven? 
 
We merken met name in de onderbouw ook dat kinderen aan een pakje drinken als zij dat mee 
hebben te veel hebben. In een beker kan je dat wat beter doseren. Dit geldt ook voor iets te eten 
wat mee gaat. In de trommel kan je wat minder meegeven omdat sommige kinderen niet op krijgen 
wat zij mee hebben.  
 
Ouderbijdrage en bijdrage schoolreis 
Iedereen bedankt die dit al betaald heeft! Fijn dat zoveel ouders ondanks dat het vrijwillig is dit toch 
willen en kunnen geven. We beseffen dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om dit te kunnen 
betalen en willen u ook langs deze weg laten weten dat dat natuurlijk niet betekent dat uw kind 
wordt uitgesloten van activiteiten.  
 
In de vorige nieuwsbrief had ik al aangegeven dat het om twee bedragen gaat. Uitleg bij die 
bedragen vindt u ook in die nieuwsbrief. 
€15 per kind voor de ouderbijdrage 
€30 per kind voor het schoolreisje 
 
Agenda 

3 december Sinterklaasviering  

8 december Maandviering  

23 december Kerstviering in de kerk Onder voorbehoud; maar in ieder geval zonder 
ouders.  

27 december – 7 januari Kerstvakantie  

13 januari Maandviering  

24 januari – 3 februari Toetsweek Graag in deze week geen afspraken plannen 
waardoor kinderen dagen/dagdelen missen 

4 – 7 februari Studiedagen team Kinderen zijn van vrijdag tot en met maandag 
vrij 

10 en 15 februari Rapportgesprekken  

 

Hartelijke groet, 

Colinda van Milligen 


