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Kesteren, 12 januari 2018
Nieuwsbrief 05
Alle data D.V.
Beste ouders/verzorgers,
Nieuwjaar 2018
Het Kerstfeest ligt weer achter ons en we
mogen terugzien op een tweetal mooie
en fijne bijeenkomsten waarin de geboorte van de Zaligmaker centraal stond. Het
was hartverwarmend om zo gezamenlijk
met alle leerlingen en u als ouder(s),
grootouders en andere belangstellenden
dit bijzondere heilsfeit te vieren. Fijn dat
beide predikanten, ds. Nobel en ds.
Snoek aanwezig konden zijn om de sluitingen te verzorgen.

Graag wens ik u, namens alle leerkrachten van onze school, van harte Gods zegen toe voor dit pas begonnen jaar. We
weten niet wat dit jaar ons zal brengen:
zorgen en verdriet, blijdschap en vreugNieuwsbrief De Wegwijzer

de. Soms ver van ons vandaan maar het
kan ook soms zo plotseling heel dichtbij
komen.
Laten we in al deze omstandigheden om
elkaar heen staan om elkaar op te dragen
in het gebed. Juist ook voor dit nieuwe
jaar 2018.
Ik ontving van een collega van een andere
school een mooie zin die ik graag aan u
doorgeef:
“Wij vragen God om ons de gemoedsrust
te geven om de dingen te aanvaarden die
we niet kunnen veranderen, om ons de
moed te geven die dingen te helpen veranderen die we wel kunnen veranderen
en ons de wijsheid te geven om het verschil te kennen.”
Afscheid
Volgende week vrijdag nemen we – helaas
– afscheid van een drietal leerlingen van
onze school: Ruben (groep 7b), Patrick
(groep 5a) en Jurre (groep 2c) Kramer uit
Kesteren. Zij gaan onze school en ons
dorp verlaten in verband met een verhuizing naar Ridderkerk. Het was fijn dat
jullie bij ons op school waren en we wensen jullie een goede tijd op de nieuwe
school en bovenal Gods zegen voor de
toekomst.
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Berséba
Als school zijn wij aangesloten bij het
reformatorische samenwerkingsverband
Berséba. Het is goed en constructief om
op dit niveau met elkaar te kunnen samenwerken. Graag informeren wij u over
het werk van ons samenwerkingsverband
middels de bijgevoegde flyer.

Invalleerkrachten
Gelukkig hebben we weinig zieke collega’s. Daarvoor zijn we dankbaar. Toch
gebeurt het nog wel eens dat we op zoek
zijn naar een goede vervanger. Inmiddels
hebben we een aantal ouders die kunnen
invallen. Heel fijn. Toch zijn we op zoek
naar ‘nieuwe’ collega’s die op afroep
willen en kunnen invallen. Bent u in het
bezit van een onderwijsbevoegdheid en
vindt u het fijn om in te vallen? Neem
dan gerust contact met mij op. Bij voorbaat: hartelijk welkom!
Geboren
Op 26 december is bij de familie Berends, Nassaulaan 20, 4041CG Kesteren,
een zoon geboren: Thomas. Hij is het
broertje van Gerwin uit groep 3.

We feliciteren de familie en wensen hen
van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Woensdagavond 31 januari is de aanmeldingsavond voor nieuwe leerlingen.
Het gaat om leerlingen die tussen 1 oktober 2018 en 1 oktober 2019 vier jaar
hopen te worden. U bent van harte
welkom van 18.30 – 20.30 uur. Gezinnen van wie al een kind op onze school
zit, mogen ook de aanmeldingsformulieren downloaden van de site of ze ophalen bij de administratie en ingevuld
inleveren. Graag vóór 1 februari, zodat
we zicht hebben op de nieuwe instroom. Alvast bedankt voor de moeite.
Kent u ‘nieuwe’ ouders? Geeft u deze
informatie dan gerust aan hen door.
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Voorleesontbijt
Op woensdagochtend 17 januari willen
we met de kinderen van de school een
gezamenlijk ontbijt houden. Dat betekent dat we al om 08.15 uur gaan
eten met alle kinderen. Dit houdt ook
in dat de school die ochtend om 12.00
uur uit is! Maandag a.s. krijgt u van
juf Meurs een uitgebreide mail met
alle informatie hierover.
Contactmomenten
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Op twee ochtenden (18 en 19 januari)
kunt u weer het werk van uw
zoon/dochter komen bewonderen in de
klas. Vanaf 08.35 uur bent u welkom en
kunt u tot 08.50 uur een kijkje nemen in
het lokaal van uw zoon/dochter.

Schaatsen in Kesteren
In de laatste schoolweek van 2017
mochten de kinderen gratis genieten
van de ijsbaan in Kesteren. En dat
hebben ze ook zeker gedaan! Hartelijk
dank aan de ondernemersvereniging
en zeker ook aan de ouders die regelmatig met iets warms langskwamen
om de kinderen (en de leerkrachten)
te trakteren.

sommige chauffeurs (m/v). Vanuit de
buurt krijgen we klachten over de plaats
waar men de auto heeft ‘geparkeerd’.
Beste ouders: een ritje met de fiets of
een fijne wandeling is gezonder voor u en
het milieu. Mocht u toch met de auto
komen: graag uw aandacht voor het netjes en veilig parkeren.

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

Toetsweken
In de komende weken worden de toetsen
van Cito afgenomen. Als het goed is zien
we hiermee een bevestiging van het
beeld dat we inmiddels hebben van de
kinderen. Daarnaast geven de uitslagen
ons een goed inzicht in de voortgaande
ontwikkeling van uw kind.
Parkeren bij de school
Het is vervelend om te moeten melden,
maar er zijn ochtenden waarop we ons
schamen voor het parkeergedrag van
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Belangrijke data







Woensdag 17 januari: Voorleesontbijt (we starten om
08.15 uur en zijn dus om 12.00 uur uit)
Donderdag 18 januari: Kijkmorgen groep 3 t/m 5 (van
08.35 tot 08.50 uur bent u welkom)
Vrijdag 19 januari: Kijkmorgen groep 6 t/m 8
(van 08.35 tot 08.50 uur bent u welkom)
Dinsdag 23 januari: Schoolmaatschappelijk Werk
Woensdag 31 januari: Aanmeldingsavond nieuwe leerlingen van 18.30 tot 20.30 uur
Vrijdag 2 februari: Nieuwsbrief 06.

Pagina 3

