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Rapporten. 
Op woensdag 30 november kregen de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hun nieuwe 
rapport mee naar huis. (Dat geldt niet voor de kinderen uit de eerste twee groepen.) Vanaf 
die dag konden de kinderen de lijst met cijfers aan familie en/of vrienden laten zien. Wij 
rekenen erop dat de leerlingen in de week na de Kerstvakantie hun rapport weer mee naar 
school zullen nemen. Dit is om kwijtraken te voorkomen. Bij voorbaat dank. 
 
Kerstfeestviering. 
Helaas hebben we, door het rondwarende Coronavirus, een aantal keren de kerstfeestviering 
met de kleuters, hun (groot-)vaders en (groot-)moeders moeten overslaan. Zoals het er nu 
naar uitziet kan dat dit jaar gelukkig wel doorgaan. De kleuters en hun jufs zijn zich in elk 
geval al druk aan het voorbereiden. Op dinsdag 20 december hopen we alle ouders en 
grootouders van de kinderen te kunnen verwelkomen om de kerstfeestviering hier op school 
bij te wonen. Voor nog meer familieleden hebben we helaas geen ruimte! Vanaf 19:00 uur 
bent u welkom. De ingang aan de Pr. Beatrixlaan is die avond open. En i.v.m. het eerbiedige 
karakter van deze avond vragen wij u geen foto’s of films te maken.  
Op vrijdag 23 december hopen we in alle groepen ’s morgens stil te kunnen staan bij het 
heilsfeit van Kerst en ’s middags verwachten we weer met alle groepen in de 
gemeenschapsruimte te kunnen zingen.  Omdat na deze dag de kerstvakantie begint mogen 
de kinderen die dag een uurtje eerder naar huis. We hopen dat we, na een periode van rust, 
elkaar op D.V. maandag 9 januari 2023 weer in gezondheid mogen ontmoeten.  
 
Vuurwerk. 
We zullen het er met de kinderen van onze school nog over hebben dat we beslist geen 
vuurwerk op of in de nabije omgeving van de school toestaan. Ook trekrotjes en zogenaamde 
knalerwten zijn verboden. Zien we aanstekers of lucifers, dan worden deze in beslag genomen 
en volgt er onverbiddelijk straf. Waarom? Wel, we hebben de veiligheid van uw en onze 
kinderen op het oog en menen daarom deze verantwoordelijke beslissing te moeten nemen. 
We hopen van harte dat u deze bezorgdheid met ons deelt, zodat de neuzen van zowel de 
ouders als ook het onderwijzend personeel dezelfde kant op staan.  
 
Op tijd en veilig.  
Natuurlijk begrijpen wij het als het bij u ‘s morgens thuis even spitsuur is. Dan is het vaak een 
race tegen de klok. Toch vragen wij u dringend om de begintijd van onze school in acht te 
nemen. ‘s Morgens om 08.45 uur en ’s middags om 13.15 uur. We zien het regelmatig dat er, 
soms na tien minuten, nog kinderen binnenkomen. Het wordt in de groepen als bijzonder 
storend ervaren als laatkomers tijdens de openingspsalm, onder het gebed of onder de 
Bijbelvertelling het lokaal binnenkomen. En als we het hebben over een race tegen de klok, 
dan nog even het volgende. We maken ons ernstig zorgen over de veiligheid van de vele 
kinderen omdat er in de schoolomgeving vaak veel te hard wordt gereden. Zoals u weet 
hebben we daar te maken met een 30km zone. Wellicht is de oorzaak, van het harde rijden, 
het op tijd bij school willen zijn en dat waarderen we, maar toch… veiligheid gaat voor alles 
en dus opnieuw het dringende verzoek om op tijd van huis weg te gaan en uw snelheid te 
matigen in onze schoolomgeving. U weet het weer, er wordt (misschien wel extra) op ons 
gelet. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 
 
 



Postzegels.  
U zult waarschijnlijk de komende weken ook wel wenskaarten en brieven door de 
bus krijgen. Als u niets met de postzegels doet, dan staat er op school een grote 
ton waarin deze verzameld worden. Wij zorgen er dan wel weer voor dat die 
postzegels t.b.v. een zendings- of een gehandicaptenproject een bestemming 
krijgen. Bij voorbaat hartelijk dank!  
We hebben trouwens ook een batterijenbak op school staan. De 
opgespaarde batterijen komen onze school ten goede. En u kunt nog 
steeds op school uw frituurvet inleveren. De opbrengst daarvan gaat naar Stichting Stephanos.  
 
Maandagmorgen.  
Zoals u misschien nog niet wist, beginnen de meesters en juffen iedere maandagmorgen met 
een gezamenlijke weekopening. Dan nemen we even de tijd voor Schriftlezing en gebed. Wilt 
u er a.u.b. rekening mee houden als u naar school moet bellen of als u bij de deur iets wilt 
afleveren? Tussen 08:15 en 08:30 uur willen wij het heel graag even stil houden. Dat geldt 
ook voor de vrijdagmiddag. Dan houden wij een korte weeksluiting tussen 15:45 en 16:00 uur. 
Bij voorbaat hartelijke dank!  
 
Zendingsproject. 
Ook dat onderdeel willen we heel graag weer schoolbreed oppakken nadat dit enkele jaren 
niet mogelijk was. Dit jaar werden we benaderd door Steunfonds Israël. Wij mogen gelukkig 
nog steeds Bijbelse geschiedenissen doorgeven aan de kinderen. De verhalen gaan in het 
Oude en Nieuwe Testament vaak over het land Israël. Israël staat vandaag de dag ook volop 
in het nieuws. Steunfonds Israël ondersteunt een aantal projecten in het land Israël. De 
ondersteuning gaat voornamelijk uit naar de Messias belijdende Joden die weinig erkenning 
krijgen. Daarnaast richt Steunfonds Israël zich op de bewustwording over de staat Israël en 
het Joodse volk onder de basisschoolleerlingen in Nederland. Eén van de projecten van het 
Steunfonds is de Makor HaTikvah school in Jeruzalem. Op dinsdag 10 januari komt er een 
medewerker van dit Steunfonds hier op school een boeiende en interactieve presentatie geven 
over dit project. Dat is dan ook direct het startsein van deze schoolbrede actie.  
De kinderen uit de groepen 1, 2, 3 en 4 geven we, naast een spaarpotje, een klusjeskaart mee 
waarmee ze aan de slag kunnen.  
Voor de groepen 5 en 6, die ook een spaarpotje meekrijgen, maken we bestelformulieren voor 
overheerlijke stroopwafels van Markus uit Waddinxveen. Het is inmiddels een heel aantal jaren 
geleden dat we deze hebben verkocht en we weten nog heel goed dat deze smaakvolle 
lekkernij in Maartensdijk en omgeving heel erg gewild is. Vandaar.  
De leerlingen van groepen 7 en 8 krijgen allemaal een € 2,00 munt mee. Daar kunnen ze dan 
mee gaan handelen. De één koopt rollen snoep of reepjes chocolade en probeert deze weer 
met winst te verkopen. De ander gaat thuis aan het bakken en probeert cake of cupcakes of 
iets dergelijks te bakken en te verkopen. Wij laten dat graag aan de creativiteit van de kinderen 
over. We zijn heel benieuwd hoe zij geld bij elkaar proberen te krijgen. Op donderdag 23 
februari willen we al de centjes op school hebben en dan maken we na de voorjaarsvakantie 
de eindopbrengst bekend. We hopen op een groot succes.  
 
Agenda.                                 (Voor alle data geldt: Deo Volente.) 
 
vrijdag   16 december Groep 2, 3 en 4 vrij. 

dinsdag    20 december Kerstfeestviering met groep 1 en 2. 

vrijdag   23 december Laatste schooldag 2022, vanaf 14.30 uur vrij! 

maandag     9  januari Eerste schooldag 2023. 

maandag      9  januari Volgende nieuwsbrief.  

 

Het schoolteam wenst u langs deze weg alvast  

goede Kerstdagen en een voorspoedig 2023. 

 


