
 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
Komende zondag is de eerste Adventszondag. Een periode breekt aan waarin we mogen uitkijken 
naar de komst van de Heere Jezus. Een gebeurtenis die al lang geleden heeft plaatsgevonden maar 
waar we nu nog altijd dankbaar voor zijn. Met de kinderen hopen we de komende tijd hier bij stil te 
staan en te bespreken wat dit voor ons betekent.  
In deze nieuwsbrief willen we weer kort terugkijken naar wat er allemaal is gebeurd na de vorige 
nieuwsbrief en kijken we ook weer vooruit.   
 
Terugblik 
Week van de mediawijsheid 
Van 4 tot en met 11 november was de week van de mediawijsheid. In elke groep hebben we 
aandacht besteed aan (omgang met) media. Hieronder van een paar groepen wat er is gebeurd.  
 
In groep 1 lazen we o.a. het boek ' Prins Eduardus Edje Eipetje'. Dit boek gaat 
over prins Edje die alleen maar filmpjes op zijn 'Eipet' wil kijken. Maar later 
ontdekt Edje Eipetje dat het ook heel fijn het is om samen met vriendjes 
buiten te spelen. We hadden een kringgesprek over filmpjes kijken; dat het 
soms leuk en ontspannend is. Maar ook dat het niet goed voor je is om alleen 
maar achter de iPad of tv te zitten en dat samen (buiten) spelen heel 
belangrijk is! 
 
In groep 3 hebben we het boek "Een klein avontuur" gelezen. Als je gaat buiten spelen of met je 
speelgoed, dan is dat vaak veel leuker en avontuurlijker dan achter een beeldscherm. We hebben 
een kort gesprekje gehad over beeldschermtijd. Per gezin is het heel verschillend hoeveel tijd er 
wordt besteed aan TV-kijken, gamen of op de tablet. 
 
In groep 6 is het gegaan over veilig internet via de site Diploma Veilig Internet, over het onderdeel: ik 
surf veilig. Dit gaat onder andere over: wie zitten er op internet, wat is een veilig wachtwoord, 
nepberichten etc. 
 
Excursie groep 6, 7 en 8 
Dinsdag 8 november zijn de leerlingen van groep 6, 7 en 8 naar het Rijksmuseum geweest. Op school 
was er een voorbereidingsles waarbij ingegaan werd op een aantal schilderijen waarna in het 
museum onder andere deze schilderijen te zien waren.  
 

   



 

 
Open ochtend grootouders 
Donderdag 10 november en dinsdag 15 november kwamen heel veel grootouders op bezoek. Het 
was erg mooi om zo ook de betrokkenheid van grootouders te zien. Voor sommige grootouders was 
het verschil met ‘vroeger’ wel erg groot. Daarom was een indruk krijgen van het onderwijs van nu 
wel een verrijking.  
Bedankt voor de aanwezigheid die ook vanuit het team werd gewaardeerd! 
 
Vooruitblik 
Studiedag 30 november  
Komende woensdag hebben alle kinderen vrij. Als team hopen we deze dag na te denken over wie 
wij zijn als school en wat we betekenen (onze missie). In de zomer van 2023 moet er een nieuw 
schoolplan voor vier jaar klaarliggen. De eerste stap waar we komende woensdag mee aan de slag 
gaan is dus kijken wie wij op dit moment zijn en wat we willen/moeten ontwikkelen. 
 
Woensdagmiddag zal met name in het teken staan van de begeleiding van stagiaires. Ook op onze 
school zijn stagiaires aanwezig. Om hen goed te kunnen begeleiden vanuit een bepaalde visie van de 
opleiding zullen wij geschoold worden.  
 
Kerstworkshop 
Donderdagmiddag 15 december organiseren we een middag waarbij we hopen te gaan bakken, 
knutselen, spelen, etc.  
Voor deze middag zijn we op zoek naar ouders die willen helpen in groep 3 en we zoeken ouders die 
willen helpen bij groep 4-8. Opgeven kan in social schools bij de agenda.  
Ook zijn we voor deze middag nog op zoek naar glazen potjes (zonder deksel). Heeft u deze dan 
mogen ze mee naar school gegeven worden.  
 
Kerstviering 
Donderdagavond 22 december hopen we onze kerstviering te houden in school. Bij de viering van 
groep 1 en 2 zijn ook de ouders van harte welkom.  
Groep 1 en 2 houden de viering samen met ouders in het speellokaal. 
Groep 3, 4 en 5 houden de viering samen in het Middelpunt.  
Groep 6, 7 en 8 houden de viering samen in het lokaal van groep 7/8.  
 
Alle vieringen starten om 18.30 uur en duren ongeveer een uur. Daarna is er voor alle kinderen nog 
iets te drinken en te eten.  
Voor de ouders van groep 1 en 2 is er koffie/thee in het speellokaal.  
Om 19.45 uur kunnen de kinderen van groep 1 en 2 mee met hun ouders. De kinderen van groep 3, 
4 en 5 mogen in de klas worden opgehaald. De kinderen van groep 6, 7 en 8 mogen zelf naar huis.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zendingsgeld 
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! 

De komende maanden is het geld 

bestemd voor vakantiebijbelclubs 

voor kinderen in het Midden-

Oosten: Syrië en Libanon. Hier leven 

veel gezinnen in armoede en 

daarom is het voor veel ouders niet 

mogelijk hun kinderen mee te laten 

doen aan leuke activiteiten en uitjes. 

Veel kinderen brengen hun tijd op 

straat door. Op de 

vakantiebijbelclubs van de Armeense Kerk hebben kinderen een leuke tijd en leren ze tegelijkertijd 

meer over de Bijbel. Meer informatie over dit doel: https://www.gzb.nl/projecten/libanon-

vakantiebijbelclubs-voor-kinderen 

 

 
 
Nieuwe leerling  
In de achterliggende tijd is Nick Lokhorst 4 jaar geworden en dus gestart bij ons op school. Nick, we 
wensen je een fijne en goede tijd toe bij ons op school. 
 
Tussentijdse schoonmaak 
In de achterliggende week is de tussentijdse schoonmaak gehouden. 
Ouders (en zussen) die geholpen hebben hartelijk bedankt!  
 
Aanmelding  nieuwe leerlingen 
We hebben ons aanmeldbeleid voor nieuwe leerlingen aangepast en 
dan met name het tijdstip van instromen. Dit is besproken en 
goedgekeurd door de MR en daarom zullen we daar vanaf 1 januari 
2023 mee gaan werken.  
Op de website kunt u lezen hoe we dit nu gaan vormgeven.  
https://www.pwauddel.nl/praktische-informatie/kind-aanmelden/ 
 
 

https://www.gzb.nl/projecten/libanon-vakantiebijbelclubs-voor-kinderen
https://www.gzb.nl/projecten/libanon-vakantiebijbelclubs-voor-kinderen
https://www.pwauddel.nl/praktische-informatie/kind-aanmelden/


 

Agenda 

30 november Studiedag team Kinderen zijn vrij 

5 december Sinterklaasviering  

7 december Maandviering  

15 december Kerstworkshop  

22 december avond Kerstviering in de klas  

26 december – 6 januari Kerstvakantie  

16 januari Maandviering  

16 - 27 januari Toetsweek Graag in deze week geen afspraken plannen 
waardoor kinderen dagen/dagdelen missen 

 

 
Hartelijke groet, 
Colinda van Milligen 


