
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Van de directie: 
Wijs mij de weg naar Bethlehem,  
Het lijkt zo eindeloos ver. 
In deze nacht hoor ik een stem,  
Zie ik een licht, een ster. 
Vertel mij dan tot wie ik ga; 
Een koning, kwetsbaar klein, 
Die wacht tot ik naar binnenga 
Om dichtbij Hem te zijn. 
SELA 
 
 
We zitten midden in de adventsperiode.  
Advent komt van het Latijnse woord 
‘adventus’ wat ‘de komende’ betekent. 
We zijn in verwachting van wat nog gaat 
komen. We kijken uit naar het vieren van het 
kerstfeest op school. De hal is gezellig 
gemaakt, er zijn lichtjes en versieringen 
opgehangen en juf Eva heeft weer een 
prachtig stadje opgebouwd waar de kinderen 
graag even stil bij staan om naar te kijken.   
En in deze gezellige tijd op school denken we 
na over die weg naar Bethlehem,  daar waar 
Jezus voor ons naar de aarde kwam.  
Tegelijk wil Hij ons ook nu de weg naar 
Bethlehem wijzen. Ook wanneer deze periode 
misschien wel juist een tijd is van gemis of 
pijn. Juist dan wil Hij er voor ons zijn.  
Met elkaar leven we toe naar het kerstfeest 
en tegelijk willen we naar elkaar omzien. 
    -Els de Groot- 
 

Lichtpuntjes, soms zijn ze groot, soms zijn ze 
klein. 

Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt er ook één 
zijn. 
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Corona: 
We merken dat er steeds een grote 
flexibiliteit van ons wordt verwacht, door de 
continu veranderende maatregelen op 
school.  Fijn hoe u hierin meebeweegt als 
ouder. We zien bij de meeste kinderen uit 
groep 6,7 en 8 mondkapjes op in de gangen 
en ook de leerkrachten dragen deze 
bescherming.  
Een enkele keer zien we nog een ouder in 
school, omdat we in sommige gevallen 
uitzonderingen maken en het wel belangrijk 
vinden om ouders fysiek uit te nodigen. Wilt u 
op die momenten ook denken aan een 
mondkapje? 
Per 3 december zijn de landelijke regels 
rondom zelftesten veranderd. De zelftest mag 
nu ook gebruikt worden wanneer je corona-
gerelateerde klachten hebt. Is de uitslag van 
de zelftest positief, dan moet je thuis blijven 
en alsnog een GGD-test doen om de uitslag te 
bevestigen. Is de zelftest negatief, dan mag 
uw kind naar school. Blijft het kind klachten 
houden, test dan de volgende dag nog eens.  
 
 
 
 
 
Sinterklaas: 
Dank aan Sinterklaas en alle hulp die we daar 
als school bij hebben gekregen. Helaas kon 
Sint niet naar binnen en kon u niet 
meegenieten van alle die blije koppies op het 
plein, maar het feest was er niet minder om, 
de kinderen hebben ontzettend genoten! 
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Kerstviering: 
Ook hebben we de kerstviering voor dit jaar 
moeten aanpassen, maar we gaan er met 
elkaar een mooi feest van maken. We vieren 
dat Jezus voor ons naar de aarde kwam! Op 
vrijdag 24 december vieren alle kinderen met 
hun eigen klas dit mooie feest.  
’s Middags zijn alle groepen vrij. 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsorkinderen  
Goed nieuws! We weten tot nu toe elke maand 
aan de benodigde € 65,- te komen. Mede namens 
Loudwige en Blessing hartelijk dank hiervoor. We 
hopen dat u de komende tijd ook aan ze blijft 
denken en uw kind wat geld voor de 
zendingsbusjes meegeeft.  

 
 
Ouderchat 
Als ouder zijn er wel eens vragen over de 
opvoeding, waarbij het fijn is om advies te 
kunnen vragen.  
Platform Groeigids is een samenwerking 
tussen verschillende GGD’s en 
jeugdgezondheidsorganisaties.  Het platform 
wordt ondersteunt door verschillende 
professionals op o.a. het gebied van 
opvoeding. Deze Groeigids heeft een 
chatfunctie waarin vragen over opvoeding 
gesteld kunnen worden. In de extra bijlage en 
op de site kunt u hier meer over lezen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Datum Activiteit 

24-12 Kerstviering 

24-12 Alle groepen ‘s middags 
vrij 

 
 

 
 

 

Jaargang 22 Nr. 7 

09-12-21 

 

directie@debronstroe.nl 

www.debronstroe.nl 
 

 
 
 

Datum Jarige Groep 

14-12 Joas van Kooten 6 

14-12 Thomas van den 
Brink 

8 

18-12 Anna van Kooten 3 

23-12 Ilse Veldhuizen 7 

24-12  Damian Ubels 4 

 

 
 

 
 
 
 

Week: Psalm / lied 

49 Lied 403 Een koning is geboren 

50 Ps 81:1 Zingt nu blij te moe 
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