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Geachte ouder(s) of verzorger(s),
De kerstvakantie begint een week eerder voor de basisscholen. De laatste dagen buitelden de
berichten al over elkaar heen, wel open, niet open. Het kabinet heeft uiteindelijk dit besluit
genomen.
We begrijpen heel goed dat dit opeens impact heeft op uw gezin: de kinderen thuis opvangen,
opvang regelen, zaken m.b.t. uw werk afstemmen e.d. We hopen dan ook van harte dat het bij
deze ene week blijft en dat we in januari de kinderen weer op school mogen ontvangen.
Ouders die geen opvang hebben voor hun kinderen, mogen een beroep op ons doen. Bij nood
willen we graag helpen. In dat geval kunt u contact met mij opnemen.
Juf Zaaijer
Met de juf gaat het naar omstandigheden redelijk goed. Ze werkt twee of drie keer per week op
therapeutische basis op school en doet dan werkzaamheden buiten de klassen of helpt in de
groep.
Op dit moment weten we nog niet wanneer de juf haar eigen werkzaamheden voor de groep weer
op kan pakken.
Met haar man gaat het naar omstandigheden ook redelijk goed. Wel heeft hij na de behandelingen
soms behoorlijk last van bijwerkingen
Met hun dochtertje gaat het gelukkig goed. Na de operatie van vorig jaar zijn de uitslagen van alle
onderzoeken gelukkig positief.
We wensen de juf veel sterkte en een voorspoedig herstel toe.
Willemieke van de Bovenkamp
Met onze ondersteunend medewerker Willemieke gaat het langzaam steeds beter. Het herstel na
de operatie verloopt voorspoedig. Na drie maanden is ze eindelijk gipsvrij. Wel is er een kans dat
er ook nog een operatie aan haar andere voet nodig is op termijn.
We wensen Willemieke verder een goed herstel toe.
Kerstfeestviering online
Gelukkig waren we op tijd voor de opnames van de kerstfeestviering. Alle groepen zijn in de kerk
geweest om opnames te maken. Op donderdagavond 23 december om 19:00 uur willen we de
kerstfeestviering online zetten op de website van de school en ook via parro.
De oudste kinderen van elk gezin krijgen vrijdag een tasje mee met wat lekkers erin en het
programmaboekje. Bewaar dat tasje voor die avond!
Geboren
Er werden de afgelopen tijd drie kinderen geboren.
Bij de familie van Hal is een zoon en broertje geboren. Ze noemen hem Noah.
Bij de familie Prosman is een dochter geboren. Haar roepnaam is Suus
Bij de familie Van de Bijl is er een dochter geboren. Haar roepnaam is Noa.
Alle ouders en broertjes en zusjes van harte gefeliciteerd! De Heere spaarde het leven van de
moeders en gaf nieuw leven. Wat een groot geschenk! We wensen de ouders Gods zegen toe bij
de opvoeding!

Open dag(herhaald bericht)
Op donderdag 27 januari hopen we weer een open dag te houden. Nieuwe ouders kunnen een
kijkje nemen in de school en nader kennis komen maken.
Tijdstip: 9:30 uur tot 20:00 uur.
Vanwege de maatregelen zijn de ontmoetingen ook dit jaar weer alleen op afspraak.
Aanmelden kan via:directie@dehervormdeschool.nl
Zeg het voort!
Ouders die al een kind op school hebben en opnieuw een zoon of dochter aan willen melden
kunnen van 8:30 uur tot 9:00 uur een inschrijfformulier ophalen in het speellokaal.
U kunt ook digitaal een inschrijfformulier opvragen bij ondergetekende.
Goed doel
Afgelopen donderdag hebben we de sponsorloop gehouden voor het goede doel. Er is vandaag al
heel veel geld binnen gekomen. Nog niet alles is ingeleverd. Wilt u dit na de vakantie z.s.m.
inleveren?
We zijn natuurlijk erg benieuwd naar het eindbedrag. Dat hopen we na de vakantie bekend te
maken.
Zelftesten
Er is wat mis gegaan met de leveringen. Alle kinderen van groep 6 t/m 8 hebben twee zelftesten
mee naar huis gekregen i.p.v. vier.
We hopen na de vakantie een nieuwe voorraad mee te geven.
Gedragsproject
De afgelopen weken is er in de klassen aandacht besteed aan de regels : ‘we zorgen voor elkaar’
en ‘samen sterk’.
Er is in verschillende klassen een groepswerkstuk gemaakt over deze regels. Hieronder ziet u
twee prachtige voorbeelden uit groep 2 en 5.

Kerst
Met Kerst denken we eraan dat de Heere Jezus naar deze wereld is gekomen. Hij werd geboren in
een beestenstal. Je zou zeggen de omstandigheden waren zoals veel vluchtelingen momenteel
mee moeten maken.
En toch werd Hij geboren als een Koningskind. Hij is de Zoon van God. Hij kwam om het weer
goed te maken tussen God en de mensen.
In het paradijs was dat niet nodig. Adam en Eva leefden zonder zonden en genoten van elkaar, de
schepping en vooral van God. Maar door de zonde kwam er een oneindige kloof tussen de Heilige
God en de mens.
Vanuit de mens kon het nooit meer goed komen. Maar God zelf heeft voor een oplossing gezorgd.
Direct na de zondeval belooft God Zijn Zoon. Duizenden jaren hebben mensen ernaar uitgekeken.
En Hij is gekomen. Niet in een mooi paleis, maar in een beestenstal.
Je zou denken dat er grote blijdschap was toen Jezus geboren werd. Maar in werkelijkheid was er
nauwelijks interesse. In de Bijbel lezen we dat de mensen de duisternis liever gehad hebben dan
het licht. Aangrijpend!

Ging dat grote licht toen als een nachtkaarsje uit?
Dat zou je denken. Maar Gods plannen overstijgen onze plannen en gedachten. Hij heeft ons niet
aan onszelf overgelaten. Integendeel! Hij heeft niet alleen Zijn Zoon gegeven, maar ook de Heilige
Geest die mensen wakker schudt en aanraakt. Daar gebruikt de Heilige Geest het Woord voor.
Een bekende tekst uit de Bijbel is:
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Op de plaats van het woordje wereld mag u ook uw eigen naam invullen. God heeft ook uw
behoud op het oog!
Namens het team wens ik u en jou goede kerstdagen, een fijne vakantie en een gezegend
nieuwjaar toe!
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
R. Arends

