Schooljaar 2017 – 2018
Belangrijke data:
5 december
Pietenfeest
21 december
13.30 Kerstviering
groep 1 t/m 3
21 december
19.00 Kerstviering
groep 4-8
22 december
Eerste uur vrij, v.a.
12.00 uur
kerstvakantie
8 januari
weer naar school
15 t/m 19 januari
themaweek schoolkerk- en gezinsdienst
21 januari
School- kerk- en
gezinsdienst
12 t/m 16 februari
voorjaarsvakantie
7 maart
Studiedag, alle
leerlingen vrij

Nieuwsbrief 4

Actie schoenmaatjes
Iedereen die heeft meegedaan aan de Schoenendoosactie, hartelijk
bedankt! We hebben 91 schoenendozen ingeleverd bij het
inzamelpunt in Andel. Daarmee kunnen dus 91 kinderen mee verrast
worden! We willen Hans bedanken voor het wegbrengen van de dozen!
Pietenfeest
Dinsdag 5 december is het weer zover: het grote pietenfeest!
’s Morgens komen de pieten bij ons op school!! Op de voorschool en in
groep 1 t/m 4 is er een pietenfeest in de gymzaal, in de andere
groepen wordt aan het eind van de ochtend nog even bezoek
verwacht...
Kerstattenties
Ook dit jaar is het de bedoeling dat de kinderen van onze school iets
maken voor de oudere mensen in Bruchem. Deze presentjes mogen de
kinderen zelf bij de mensen gaan brengen. Dit gebeurt op de laatste
ochtend voor de kerstvakantie. Voor de onderbouw hebben we dan
zeker de hulp van ouders nodig. Wilt / kunt u deze morgen (22 dec.)
vast vrijhouden? U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht van uw
kind.
Weet u mensen in ons dorp boven de 65 die nog geen presentje
krijgen, dan graag een berichtje naar meester De Boer.
Kerstfeest
We hopen donderdag 21 december met de groepen 4 t/m 8 het
kerstfeest te vieren in de Hervormde kerk in Bruchem. Het begint om
19.00 uur. Na afloop van de avondkerstviering bent u allen van harte
welkom om nog een drankje te drinken op het plein van de school
Voor de groepen 1, 2 en 3 is het kerstfeest donderdagmiddag 21
december, om 13.30 uur in de Hervormde kerk. Voor de allerkleinsten
is er ’s middags opvang tijdens de dienst in het lokaal van de
Ukkeklup, door juf Hetty. De kinderen lopen gezamenlijk met de
leerkrachten naar de kerk. Vanaf 13.15 uur kunt u uw kinderen in de
klas brengen. Na de dienst worden de kinderen in de klas verwacht,
waar hun boekje klaar ligt. Daarna is er voor de kinderen en hun
ouders warme chocolademelk met een kerstkransje. Daarna mogen de
kinderen met hun ouders mee naar huis.
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Thomas Olieman
David Baron
Frank de Haan
Arina van Loon
Sanne
Westerlaken
Bella Oomen
Mano van
Doesburg
Fleur van Ooijen
Levi Bouman
Ricardo
Goedhart
Elliene Olieman
Elja Bel
Harm van Ooijen
Xander van de
Scheur
Mieke Vink
Noad de Koning
Wesley van de
Scheur
Fabian Pawelek
Luuk van Ooijen
Brett van Tuijl

Van harte
gefeliciteerd!!

Kerstvakantie
D.V. vrijdag 23 december mogen alle leerlingen een uurtje later
beginnen, ze hoeven pas om 9.30 uur op school te zijn. Daarna wordt
de kerstattentie rondgebracht door de leerlingen van groep 3 t/m 8
en om 12.00 uur begint de kerstvakantie. We hopen op maandag 8
januari weer te beginnen.
Studiedag
In de schoolgids is de datum van onze tweede studiedag reeds eerder
bekend gemaakt. Dit is donderdag 7 maart 2018, dan zijn alle
leerlingen vrij.
Geboortenieuws
Bij de familie Ronner is op 7 november een zoon geboren: Isaac.
Isaac is het broertje van Amélie, Elias en Olivia. Van harte
gefeliciteerd!
Bibliotheek Bruchem.
We willen jullie aandacht vestigen op het feit dat er in de Christelijke
Bibliotheek te Bruchem veel boeken beschikbaar zijn voor de jeugd.
Er zijn ongeveer 3000 boeken voor de kinderen. Jongeren tot 18 jaar
kunnen gratis lid worden. Je mag 3 boeken per keer meenemen die je
drie weken mag houden. Elke woensdag kun je in de achterzaal van
Eben-Haëzer terecht. De bibliotheek is geopend van 16.00 tot 17.00
en van 19.00 uur tot 20.00 uur. Ook in de kerstvakantie.
Personeel
Na de Kerstvakantie komt Esther Goedegebuure ons team versterken
als onderwijsassistente. Zij zal vooral groep 3 ondersteunen en
eventueel ook andere groepen. Wij heten haar van harte welkom en
wensen haar veel succes in haar nieuwe baan!
Adoptiekinderen en zendingsgeld
Wij willen u eraan herinneren dat de kinderen elke maandagochtend
geld mogen meenemen. In groep 1 en 2 is dit geld bestemd voor de
zending, in groep 3 t/m 8 gaat het geld naar onze adoptiekinderen. In
november is door de twee jongste groepen € 22,60 en door de overige
groepen € 146,87 meegebracht. Hartelijk bedankt!!!
Dringende oproep!!
Kriebelmoeders gevraagd. We zijn dringend op zoek naar nieuwe
kriebelmoeders. Wilt u weten wat dit inhoudt, neem dan gerust even
contact op met Marieke Huisman. Tel 06-46233457.
U kunt zich ook aanmelden bij juf Rianne Hendriks.
Van de Gebedsgroep
“Sta op, weeklaag in de nacht, vanaf de eerste nachtwake! Stort uw
hart uit als water voor het aangezicht van de Heere! Hef tot Hem uw
handen op, vanwege het leven van uw kleine kinderen, die van honger
versmachten op de hoeken van alle straten.” Klaagliederen 2: 19.
Op woensdag 13 december om 8.30 uur hoopt de gebedsgroep weer
bij elkaar te komen om te bidden voor school.
Lijkt het jou wat om met ons mee te bidden?
GRAAG, voel je altijd welkom!
Voor meer info: 0418 515673 (Tini Hazenoot)

Schoolontbijt

Een hartelijke groet van het team van De Bron

