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Vooraf 
Dit keer een korte nieuwsbrief. We zijn blij en 

dankbaar dat we ons werk nog steeds goed en 

gezond kunnen doen. We kijken terug op een 

gezellig schoolontbijt en ook de dankdag werd, mede 

door een mooie meditatie van dominee Van Der 

Wind, een echte Dankdag!  Vorige week was ANWB 

Streetwise op school. Kinderen en leerkrachten waren 

erg enthousiast over de verkeersles die ze kregen. 

Verkeersouders bedankt voor de organisatie! 

Op school zijn we druk met de voorbereidingen voor 

het sinterklaasfeest en ook denken we al na over de 

invulling van de kerstviering. 

Alle gezinnen die te maken hebben met ziekte en 

zorgen wensen we heel veel sterkte toe. 

 

Contactmiddag en –avond 
Op dinsdag 24 en donderdag 26 november bent u 

weer van harte uitgenodigd om ‘coronaproof’ te 

komen praten met de juf of meester van uw kind. Alle 

oudste kinderen van het gezin hebben vorige week 

de uitnodiging meegekregen. Vandaag was de laatste 

dag dat u het antwoordstrookje in kon leveren. Bent 

u het vergeten, dan mag u uw voorkeur vandaag nog 

mailen naar meester Dirk Jan. 

dj.vanhorssen@pcbderank.nl Vrijdag krijgt u via de 

mail het rooster. 

Ouderbijdrage 
Fijn, dat veel ouders de ouderbijdrage al betaald 

hebben. Bent u het nog vergeten, wilt u het dan nog 

doen? Van dit geld kunnen we o.a. de kerstboeken en 

Sinterklaascadeautjes kopen. 

Binnen de Stichting Christelijk Onderwijs Bomme-

lerwaard (SCOB) zijn de volgende bedragen afge-

sproken: 1e kind € 20,00  

   2e kind € 15,00  

   3e kind € 10,00  

        4e kind € 10,00  

U kunt het geld overmaken op de rekening van de 

school: NL 02 RABO 0322627354  

Graag met vermelding van de naam van het kind. 

 

Sinterklaasfeest 
Op  vrijdag 4 december hopen we weer het 

sinterklaasfeest te vieren. Om 9.00 uur verwelkomen 

we de pieten op het plein. Daarna brengen de pieten 

een bezoekje aan alle klassen. En nu maar hopen dat 

ze voor alle kinderen van groep 1 t/m 4 een leuk 

cadeautje bij zich hebben!! De kinderen van groep 5 

t/m 8 maken weer een surprise en een gedicht. Zij 

krijgen daarvoor deze week nog een aparte brief 

mee. Op woensdag 25 november mogen alle 

kinderen hun schoen zetten.  

 

Buurtzorg Jong op (voor)school 
Het is alweer een tijdje geleden dat u Buurtzorg Jong 

op school heeft gezien. Vorig schooljaar zag u ze 

tijdens de inloopmomenten op school en een keer in 

de twee maanden op de voorschool.  

Het coronavirus maakt dat dit helaas niet mogelijk is. 

Om u in de gelegenheid te blijven stellen uw 

opvoedvragen kwijt te kunnen, hebben we 

afgesproken dat ze een aantal momenten op school 

en de voorschool zijn waarop u binnen kunt lopen. 

Op de vrijdagen zal dit Alberdien Veldhuizen zijn en 

op de woensdagen Björn van Rooij.  

Gezien de maatregelen zijn zij vooralsnog de 

volgende dagen op het plein te vinden: 

http://www.pcbderank.nl/
mailto:dj.vanhorssen@pcbderank.nl
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Vrijdag  27 nov. van 8.15 uur - 09.00 uur. 

Woensdag  13 jan. van 8.30 uur - 9.15 uur. 

Vrijdag  26 febr. van 8.15 uur tot 9.00 uur. 

Woensdag  24 maart van 8.30 uur tot 9.15 uur. 

Vrijdag  28 mei van 8.15 uur tot 9.00 uur. 

Woensdag  14 juli van 8.30 tot 9.15 uur. 

Weet u niet wat Buurtzorg Jong is, lees dan de bijlage 

goed door. Ze helpen u graag met al uw vragen over 

de opvoeding. 

 

Nieuws van de voorschool  
De voorschool wordt al mooi versierd met sinterklaas 

versiering en allerlei spullen voor de inpakpieten. 

Vrijdag 4 december komen de pieten bij ons op 

bezoek. Alle peuters van de voorschool worden dan 

uitgenodigd om dit feest met ons te vieren. 

Woensdag 2 december is er dan geen voorschool. 

Ons museum wordt steeds meer uitgebreid met 

mooie kunstwerken van de peuters. Regelmatig krijgt 

u via Parro een fotootje. 

 

Actie Schoenendoos 
Er zijn al wat dozen binnen en wat zien ze er mooi uit! 

Er kunnen er nog wel meer bij. Inleveren kan nog tot 

en met donderdag 19 november. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstviering   
De kerstvieringen zullen dit jaar anders zijn dan vorig 

jaar. Massale samenkomsten in het speellokaal en in 

de kerk zijn niet mogelijk vanwege de corona-

maatregelen. Inmiddels denken we na over een 

alternatief, in de volgende nieuwsbrief informeren wij 

u over tijd en organisatie. 

 

 

Planning en agenda  
Aanwezigheid Hannie Molenaar: 

Wekelijks op maandag, dinsdag  en donderdag 

November  

24 nov. Contactmoment groep 1 t/m 4 

26 nov. Contactmoment groep 1 t/m 8 

  

December  

2 dec.  Gebedskring 

4 dec. Sinterklaasfeest 

8 dec. Volgende nieuwsbrief 

  

  

 

 

Hartelijke groeten, 

namens het team, 

Hannie Molenaar 

 


