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Nieuwsbrief 04
Alle data D.V.
Beste ouders/verzorgers,
Kerstfeest
We zijn vandaag begonnen aan de laatste
maand van het jaar 2017. Altijd weer een
bijzondere periode waarin veel activiteiten in het teken van “Samen” staan. Met
als hoogtepunt het jaarlijkse Kerstfeest.
Het is elk jaar indrukwekkend om deze
belangrijke gebeurtenis met elkaar te
vieren, samen met de kinderen van de
school en hun ouders, grootouders en
belangstellenden. Ook dit jaar hopen we
u hierbij weer te ontmoeten.
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De herders, de wijzen, Simeon en Anna,
ze zijn allemaal gegaan: op zoek naar de
Zaligmaker. In Lukas 2 vers 27 staat zo
helder verwoord waardoor zij gingen:
“En hij (Simeon) kwam door den Geest…”
Zo is het toen gegaan, zo gaat het nog:
Wij gaan op zoek naar Hem, als Gods
Geest in ons werkt. Wat een heerlijk
wonder dat Hij, ook nu nog in 2017, in
zondaarsharten wil komen om hen te veranderen en te maken tot zoekende mensen die uiteindelijk ook vinders zullen
worden!
Ik hoop en wens dat u allen, door de
Geest geleid, de weg naar Hem al hebt
gezocht en gevonden. Opdat er werkelijk
hoop en verwachting is voor 2018 en voor
de toekomst.
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Geboren
Op zondag 5 november is bij de familie
Versluis (onze collega-directeur van de
school in Randwijk) een gezonde zoon
geboren: Hans. Hij is het broertje van
Corlieke (groep 6), Roel (groep 4a) en
Daan (groep 2a). Ze wonen: Westeinde
35, 4041 WC te Kesteren.
Op woensdag 15 november is bij de familie De Koning, Bussenbongerd 26, 4041 RB
te Kesteren een zoon geboren: Ralph. Hij
is het broertje van Bjorn uit groep 3.
We feliciteren beide families en wensen
de ouders Gods zegen bij de opvoeding
van hun kinderen.

der van de geboorte van de Heere Jezus
te gedenken in het kerkgebouw van de
Hervormde Gemeente, Kerkstraat 4 in
Kesteren. We beginnen om 9.45 uur.
Het is de bedoeling dat u de kinderen
vanaf 9.30 uur bij de kerk brengt en na
de viering weer meeneemt naar huis.
Op beide bijeenkomsten is iedereen van
harte welkom. Op vrijdagmorgen kunt u
uw jongste kinderen bij de oppas in het
Eben-Haëzer gebouw (naast de kerk)
brengen. We zoeken nog een aantal
moeders (of oudere zussen) die willen
helpen bij de oppas. U kunt zich bij mij
(ondergetekende) opgeven. Het is niet
de bedoeling dat er gefotografeerd
wordt tijdens de vieringen. Ook stellen
we het op prijs als het Kerstfeest niet
wordt verstoord door kleine kinderen
die praten of huilen. Dat leidt af bij de
kinderen en de vertellers. Na de vieringen is er een collecte ter bestrijding
van de onkosten. We hopen op goede,
maar vooral gezegende Kerstvieringen.

Kerstvieringen
Voor de organisatie van de twee Kerstvieringen zetten we de belangrijkste zaken
nog even op een rijtje voor u. Op woensdagavond 20 december is het Kerstfeest
voor de leerlingen van groep 4 t/m 8 in
het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente, Overste J.M.
Kolffstraat 1 in Kesteren. De kerk is vanaf 18.20 uur open. De viering begint om
19.00 uur. De kinderen worden om
18.30 uur op school verwacht. We lopen
dan met elkaar naar de kerk. Met de
ouders en de allerjongsten van onze
school (de leerlingen t/m groep 3) hopen
we vrijdagmorgen 22 december het won-

Schaatsen op de Kesterense ijsbaan
Bij het gebouw van de nieuwe Plus komt
tijdelijk een ijsbaan te liggen. De winkeliers gaan er voor zorgen dat daar vanaf
18 december (voor drie weken) geschaatst kan worden. Als introductie mogen de leerlingen van de drie basisscholen uit Kesteren (Het Palet, Het Kompas
en wij) in de eerste week gratis komen
schaatsen. Ook wordt er door hen gezorgd voor schaatsen en sleeën. “Koude
gymlessen” zijn het dus.
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Wij vinden het een prachtig initiatief en
danken de winkeliersvereniging voor dit
schitterende idee. In overleg met de collega’s van de andere scholen hebben we
een rooster gemaakt, zodat alle groepen
in die week een keer kunnen schaatsen of
sleeën. Via de kinderen houden we u op
de hoogte wanneer ze aan de beurt zijn.
Badmintontoernooi groep 7 en 8
Er kan er maar één de beste zijn... Wij
waren dat dit keer niet. Toch hebben
we met heel veel plezier en sportiviteit
deelgenomen aan het toernooi dit jaar.
Ook een woord van dank aan de ouders
die de kinderen hebben gebracht en
gehaald.

Contactavonden
Wij hechten veel waarde aan de (goede)
contacten die we met u als ouder(s) hebben. Deze zin stond in de vorige Nieuwsbrief. Inmiddels zijn de twee contactavonden achter de rug. Met dankbaarheid
kijken we terug op goede en constructieve ontmoetingen. Fijn dat u er was!

niet dat we zijn naam zouden vermelden.
Dat doen we dus ook niet, maar we zijn
er wel heel blij mee.

Begintijd van de school
Wij vinden het belangrijk om onze onderwijstijd goed te benutten. Dat betekent dat we ’s morgens en ’s middags op
tijd willen beginnen. Helaas zien we dat
niet alle kinderen op tijd op school komen. Wilt u er voor zorgen dat dit wel
gaat gebeuren?! Zeker aan het begin van
de schooldag is te laat komen erg storend.
Ziekmeldingen ‘s morgens
De laatste tijd zien we dat sommige kinderen pas erg laat worden ziek gemeld.
Een vriendelijk en zeker dringend verzoek om de kinderen ’s morgens op tijd
af te melden. Liefst rond 08.00 uur.
Hartelijk dank voor de medewerking.

Klusjesman
Na een aantal oproepen is het fijn om nu
te kunnen vermelden dat we iemand
hebben gevonden die ons kan en wil
helpen bij het verrichten van een aantal
klusjes in en om de school. Het is een
deskundige vader van leerlingen. Ook een
zeer bescheiden ouder, want hij wilde
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Spelen na schooltijd
Heel veel kinderen vinden het fijn om na
schooltijd om 15.30 uur en op woensdag
om 12.30 uur nog even te spelen (veelal
te knikkeren) op school. Dat is inderdaad
erg leuk, maar niet handig voor de ouders
die staan te wachten of de collega’s die
toezicht moeten houden. Vandaar dat we
met de kinderen hebben afgesproken dat
ze met ingang van maandag 27 november
j.l. na schooltijd meteen naar huis gaan
en niet meer mogen blijven spelen op het
schoolplein. De buren (Het Kompas) hebben echter hun plein opengesteld voor
iedereen. Het zou dus kunnen dat de kinderen daar gaan spelen, maar onze regel
is nu dat ze naar huis moeten gaan.

starten. Wij wensen u een goede vakantie
toe.

Met vriendelijke groet,
namens alle meesters en jufs,
Meester L. Soeters

Brief (zie bijlage) VCOG en SSBB
Bijgevoegd vindt u een brief van dhr.
G.R. van Leeuwen (namens onze collegascholen in Opheusden en Ochten) en dhr.
M.J. van der Mark (onze eigen Algemeen
directeur) over een artikel dat begin deze
week in De Gelderlander heeft gestaan.
Het betreft een bericht over de huisvestingsplannen in de Neder-Betuwe. Graag
geven wij een toelichting op dit artikel
zodat u op de hoogte bent van de achtergronden erbij.
Vakantie
Zoals u weet begint onze Kerstvakantie
vrijdag 22 december om 12.00 uur en
hopen we op maandag 8 januari weer te
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Dinsdag 5 december: Consultatie orthopedagoog
Dinsdag 19 december: Schoolmaatschappelijk werk op
school
Dinsdag 19 december: Oefenen kerstfeest (gr. 4-8)
Woensdag 20 december: Kerstfeest groep 4-8 (19.00
uur) in kerkgebouw HHG in Kesteren
Donderdag 21 december: Oefenen kerstfeest (gr. 1-3)
Vrijdag 22 december: Kerstfeest groep 1-3 (9.45 uur)
in kerkgebouw Hervormde Gemeente in Kesteren
Vrijdag 22 december: Alle kinderen om 12.00 uur uit.
Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari: Kerstvakantie
Maandag 8 januari: Start school
Vrijdag 12 januari: Nieuwsbrief 05.
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