
Aan de ouders, 
We leven in een onzekere tijd. Deze 
week werden opnieuw de maatrege-
len aangescherpt om de corona pan-
demie onder controle te krijgen. De 
kinderen werken al weer drie weken 
thuis. We hadden dit halfweg decem-
ber niet verwacht en gehoopt, maar 
helaas is de realiteit niet anders. In-
middels weten we dat de scholen in 
ieder geval tot en met vrijdag 5 febru-
ari gesloten blijven. We hopen van 
harte dat we op maandag 8 februari 
de school weer op veilige wijze kun-
nen openen. We wachten de bericht-
geving hierover af. 
 
We begrijpen dat het geven thuison-
derwijs weer het nodige van u vraagt. 
Het kan mooie momenten geven 
maar ook zeker heel intensief zijn. De 
leerkrachten zitten thuis of op school 
klaar om ondersteuning te bieden. 
Schroom niet om hen om hulp te vra-
gen. 
 
We wensen u veel kracht en zegen 
toe in deze periode. We hopen en bid-
den dat we samen onze kinderen het 
beste kunnen geven en weten dat we 
hierbij afhankelijk zijn van God: “God 
is voor ons een veilige schuilplaats, 
een betrouwbare hulp in 
nood.” (psalm 46:2) 
 
Spreekavonden & Rapporten 
Op 8 en 9 februari stonden gespreks-
avonden gepland en op woensdag 10 
februari zouden de kinderen hun rap-
port krijgen. 

Door de schoolsluiting komt dit in ge-
drang. We zijn bijvoorbeeld niet in de 
gelegenheid om de cito toetsen af te 
nemen. We hebben daarom besloten 
de gespreksavonden en de uitgifte 
van de rapporten uit te stellen. We 
hopen dit medio maart alsnog te kun-
nen doen. De oudergesprekken zullen 
dan digitaal plaatsvinden. Uiteraard 
zullen we ook tijdens de schoolsluiting 
contact met u onderhouden.  
 
Adviesgesprekken groep 8 
In de komende weken zullen wel de 
adviesgesprekken gaan plaatsvinden. 
Dit is nodig omdat de leerlingen uiter-
lijk 8 maart moeten worden opgege-
ven voor het vervolgonderwijs.  
Meester Mathijs zal contact met u op-
nemen voor een digitale afspraak.  
 
Vlaggetjes voor de zorg 
De afgelopen week hebben verschil-
lende kinderen een vlaggetje gekleurd 
en ingeleverd op school. Heel leuk dat 
jullie hebben meegedaan met deze 
actie. We zorgen er-
voor dat de vlagge-
tjes op een goede 
plek terechtkomen.  
 
 
 
Lio-stage 
Zoals in een eerdere 
nieuwsbrief vermeld zal Menno van 
der Heide in februari starten met zijn 
Lio-stage in groep 6. Zijn stagedagen 
zijn met name ingepland op de 
woensdag t/m vrijdag. Af en toe zal 

daar ook een dinsdag bij komen. Men-
no start met zijn stage op woensdag 3 
februari en deze duurt tot de meiva-
kantie.   
 
Verjaardagen 
10-01 Jolie Arends   3 
12-01 Jelte Kramer   3 
13-01 Marise Vierwind  1 
14-01 Abigaïl den Admirant 1 
16-01 Juul van Dijk   3 
20-01 Hanna van den Brink 4 
21-01 Melanie Kattenbroek 4 
21-01 Niels Kattenbroek  4 
21-01 Elvera Malestein  6 
22-01 Djax van den Brink  1 
23-01 Mike van Iwaarden 8 
26-01 Swen Borgers  4 
26-01 Fem Reemst   3 
27-01 juf Herlien 
30-01 Ryan Tentije   8 
01-02 Noor Blankespoor  5 
03-02 Luuk van Geresteijn 5 
03-02 Daan Roest   2 
03-02 Noor Roest    2 
03-02 Koen Vos   1 
04-02 Julia van Geresteijn 7 
 
Een aantal kinderen is in januari al ja-
rig geweest maar was nog niet ver-
meld in de nieuwsbrief. We willen hen 
alsnog van harte feliciteren met hun 
verjaardag.  
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Oud papier 
Vanaf januari 2021 haalt de gemeente zelf het oud papier 
op. Dit gebeurt nu niet meer met hulp van vrijwilligers van-
uit onze school die op zaterdagochtend hierbij helpen.  
 
Het gevolg hiervan is dat wij als school in de toekomst de 
financiële vergoedingen hiervoor niet meer zullen ontvan-
gen. Met de gemeente Barneveld is een overgangsregeling 
overeengekomen waardoor dit in 2021 nog wel het geval is, 
maar in 2022 stopt dit definitief.  
 
De opbrengst van de oud papier inzameling kwam ten goe-
de aan onze leerlingen. Onder andere het schoolkamp en 
de schoolreisjes werden hier deels uit bekostigd.  
 
De gemeente heeft alle scholen en verenigingen uitgeno-
digd om mee te denken over alternatieven waar geld mee 
kan worden ingezameld. Als school denken we hier actief in 
mee. We hebben goede hoop dat er alternatieve activitei-
ten worden ontwikkeld waardoor we toch een deel van de 
inkomsten kunnen behouden. We houden u op de hoogte 
wanneer er concrete ontwikkelingen zijn. 

Er hebben altijd veel vrijwilligers geholpen bij het inzame-
len van het oud papier. In het bijzonder noemen we Bertus 
Bakkenes, die de inzameling de laatste jaren heeft gecoör-
dineerd en op dit moment ook meedenkt in het ontwikke-
len van alternatieve activiteiten. Iedereen hartelijk dank 
voor jullie inzet! 

Zendingsgeld 
Wat is het geweldig dat er verschillende kinderen elke 
maandag zendingsgeld meenemen! Met dit geld ondersteu-
nen we nog steeds twee adoptiekinderen: Loudwige via 
Woord en Daad en Blessing via Compassion. 
 
Dankzij onze bijdrage kunnen zij naar school en wordt het 
gezin waarin ze opgroeien financieel ondersteund. In de 
maanden oktober, november en december van 2020 heb-
ben we weer 170 euro bij elkaar gespaard. 
 
Helpen jullie in dit nieuwe jaar ook weer mee? Samen zal 
het zeker lukken om Loudwige en Blessing ook nu verder te 
helpen. 
 
Alvast heel hartelijk bedankt! 


