
 

Beste ouders en leerlingen, 
 
Het jaar 2020 loopt ten einde. Een bijzonder jaar dat zo heel anders is gelopen dan we een jaar 
geleden hadden kunnen denken. Het is een jaar waarin er op zo veel plekken wordt gezocht naar 
lichtpuntjes. Veel mensen kregen te maken met ziekte of andere bijkomstigheden van Corona. En 
helaas zijn deze week de maatregelen weer zo aangescherpt dat we onze deuren moeten sluiten. 
Gelukkig hebben we door wat te wisselen in de roosters ons kerstfeest kunnen vieren in de groepen. 
Wat mooi om zo in de klas de komst van onze Here Jezus te herdenken. Het Licht kwam in de wereld 
voor ons. Juist dit Licht hebben we nu in deze voor velen voelbare donkere tijd zo nodig.  
Mede namens het team wens ik u daarom een kerstfeest toe waarin Het Licht centraal mag staan en 
de hoop om dit Licht verder te verspreiden.  
 

 
 
Bereikbaarheid in de vakantie 
Vanaf vrijdag 18 december hopen we als team te gaan genieten van de vakantie. In noodgevallen 
kunt u contact opnemen met mij via mijn mobiele nummer: 06-44695608. Via mail zijn we ook 
bereikbaar maar dit wordt niet dagelijks gelezen.  
 
Maandagmiddag 14 december 
Afgelopen maandagmiddag hebben we een gezellige middag gehad met de kinderen. De kinderen en 
ook wij waren in onze gedachten al bezig met de schoolsluiting en dan is het goed om een heel 
andere middag te hebben waarin je met elkaar kan genieten van verschillende activiteiten. Dit jaar 
verliep de middag anders doordat we geen hulp konden krijgen van ouders en we dus onze 
activiteiten moesten aanpassen; maar gelukkig verliep het allemaal goed. Inmiddels heeft u ook een 
aantal foto’s kunnen zien via social schools.  



 

 
Lezen in de kerstvakantie 
Vanuit de bibliotheek kregen we een bericht over lezen in de kerstvakantie met een leesbingo. Deze 
stuur ik mee als aparte bijlage. Ik zag in social schools dat sommige leerkrachten ook al een 
leesbingo hadden gestuurd dus lekker veel lezen! 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
We gaan per 1 januari 2021 de aanmeldingsprocedure voor nieuwe leerlingen aanpassen. Wanneer 
u uw kind wil aanmelden bij ons dan vragen we u om te bellen naar school of een mailtje te sturen 
naar c.vanmilligen@cnsputten.nl. U wordt dan samen met uw kind uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek waarin we vertellen over de school maar waar u ook kan vertellen over uw 
kind. Natuurlijk hoort er dan ook een rondleiding door de school bij.  
 
Daarom hebben we de volgende vraag aan u: Om te weten hoeveel leerlingen we kunnen 
verwachten in groep 1 en de instroomgroep willen we u vragen om te mailen wanneer uw kind in 
het schooljaar 2021-2022 vier jaar hoopt te worden. In januari zal ik dan contact met u opnemen 
voor het maken van een afspraak (hoe de afspraak precies zal verlopen ivm de maatregelen rondom 
corona bespreken we dan).  
Kent u iemand die dit bericht niet leest en mogelijk ook een kind zal gaan aanmelden dan willen we 
u vragen om dit bericht door te geven.   
 
Kerstfeest 
Wat fijn dat we afgelopen dinsdag het kerstfeest konden vieren. In verschillende klassen werd dit 
gevierd. Ik zag op social schools al veel foto’s en filmpjes langskomen. Ondanks dat het nu wat 
eerder werd gevierd kunnen we allemaal terugkijken op mooie vieringen.  
 
Nieuwe leerlingen 
In de achterliggende tijd zijn een aantal nieuwe leerlingen op school gestart (ik was in de vorige 
nieuwsbrief vergeten wat namen te noemen daarom hierbij alsnog wie nog niet genoemd waren).  
In groep 1 zijn Zoë Verkuijl, Corina Kortsmit en Tom van Herwaarden gestart. We wensen jullie een 
fijne en goede tijd bij ons op school.  
 
Afscheid leerlingen 
Afscheid hebben we genomen van twee leerlingen: 
Joël Alberts is verhuisd naar Apeldoorn en daarom ook daar naar school gegaan.  
Giovanni de Waal is vanuit het gezinshuis naar zijn moeder gegaan en daar dus ook naar school 
gegaan. We wensen hen Gods zegen toe op hun nieuwe school en hopen dat ze daar snel hun plek 
vinden.  
 
Schoonmaakster 
Vanaf de kerstvakantie hoopt Gerdien van Rees haar werk weer helemaal op te pakken. Ze is weer 
zover in haar herstel dat ze volledig aan de slag kan. Gerdien fijn dat je dit weer op kan pakken.  
We willen ook langs deze weg Anna Ziolkowska heel hartelijk bedanken voor haar werk als 
vervangster van Gerdien.  
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Schoolplein in de vakantie 
Wilt u in de komende twee weken mee kijken of er geen bijzondere dingen op en rond de school 
gebeuren? Bij calamiteiten willen we u vragen om dit te melden bij de wijkagent. 
 
Zendingsgeld begin schooljaar tot en met november 
De afgelopen maanden hebben we zendingsgeld gespaard voor Kristine in Afrika. Samen hebben we 
het mooie bedrag van € 489,20 opgehaald!  
Hierbij een berichtje van Kristine in Afrika: 
 
Hallo allemaal, 
 
Wat super om te horen dat jullie weer zo’n mooi bedrag aan zendingsgeld voor ‘Kristine in Afrika’ 
gespaard hebben.  
Super bedankt daarvoor! Ook namens alle kinderen en tieners van de Bijbelclub: baie dankie!  
We zijn erg blij en dankbaar voor jullie betrokkenheid. 
 
Hartelijke groet, 
Kristine Burgwal 
 
Zendingsgeld nieuw doel 
In december, januari, februari en maart sparen we zendingsgeld voor ons sponsorkind Joanel uit 
Haïti. Zo kan Joanel elke dag naar school.  
Joanel krijgt naast (christelijk) onderwijs ook voeding, kleding en de mogelijkheid om naar de dokter 
te gaan.  
Elke groep stuurt 1 x per schooljaar een brief, tekening of knutselwerkje naar Joanel. Hij is daar erg 
blij mee. Sparen jullie weer mee? 
 
Een paar leerlingen uit groep 7/8 (met een paar kinderen van de Rehobothschool) hadden bedacht 
om lege flessen op te halen en zo extra geld te sparen voor Joanel. Zij hebben het mooie bedrag van 
€47,85 opgehaald. Dank jullie wel! 
 
Geboren 
In de achterliggende weken zijn er meerdere kinderen geboren.  
Op 24 november is er een zoon en broertje geboren bij de familie Bronkhorst. Ze hebben hem de 

naam Levi gegeven. Levi is het zusje van Jarno (groep 5) en Laura (groep 3).  

 
Op 26 november is er een dochter en zusje geboren bij de familie de Bruin. Ze hebben haar de naam 

Sarah gegeven. Sarah is het zusje van David (groep 4).  

 

Op 30 november is er een zoon en broertje geboren bij juf Borghuis. Hier heeft u al een apart bericht 

over gehad.  

 
Alle gezinnen van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in de opvoeding. 



 

 



 

 



 

 
 

 

Tot slot 

Aan het eind van deze nieuwsbrief rest mij u mede namens het team een goede vakantie toe te 

wensen.   

 

Hartelijke groet, 

Colinda van Milligen 

 

 


