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Onze nieuwsbrief verschijnt aan
het einde van de maand en wordt
verstrekt
aan
alle
ouders/
verzorgers van onze leerlingen. De
brief kunt u ook lezen op onze
website.

Bij alle data die in deze brief
genoemd worden, schrijven wij
‘Deo Volente’, en dat betekent:
'Als de Heere het wil en wij zijn
in leven, dan zullen wij dit of
dat doen.’
Belangrijke data:
24 nov.
Nieuwsbrief 4
5 dec.
Sinterklaas
18 dec.
Ochtend - koekjes
bakken
20 dec.
18.30 Kerstviering
21 dec.
9.00uur start school
22 dec.
8.30-12.00 groep 1 - 4
8.30-14.00 groep 5 - 8
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Advent is kijken naar wat komt,
hoewel er weinig zicht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht,
omdat je iets van God verwacht
een wereld waar het licht is.
Advent is kijken naar wat komt,
zoals toen, lang geleden,
Er werd een kind van God verwacht,
een kind van licht, een kind vol
kracht,
een kind dat zorgt voor vrede
Advent is kijken naar wat komt
Advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan een weg van vrede in.
Die moet je verder lopen.
Advent is kijken naar wat komt
Advent is durven dromen.
Is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat zijn rijk zal komen.

Op zondag 03 december a.s. is het de eerste adventszondag. Advent is
een periode van voorbereiden. Voorbereiden op de komst van Jezus.
Jezus kwam om licht in de duisternis te brengen. Soms is dat moeilijk te
geloven, vooral wanneer het zo donker om je heen is en je geen
lichtpuntje meer ziet. Op zo’n moment weet ik mij altijd getroost met
het volgende lied:
Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en Breng U, HEER,
Wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart,
bij U geborgen wezen!
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Personeel
Aan de ouders van groep 4-5 hebben wij al een bericht gedaan over de situatie in groep 4-5. Na de
herfstvakantie heeft juf Marleen aangegeven dat zij op dit moment een stapje terug moet doen. Juf Ellen
heeft aangegeven dat zij haar ouderschapsverlof voorlopig stop zet om zo meer continuïteit in de groep te
houden. De weekverdeling zal er voorlopig als volgt uitzien:
Maandag t/m woensdag: juf Ellen
Donderdag in groep 4: juf Chantal
Donderdag in groep 5: juf José
Vrijdagochtend: juf José
Vrijdagmiddag: juf Carola
Vanaf 04 februari 2018 hoopt juf Charell met zwangerschapsverlof te gaan. Het verlof gaan wij als volgt
invullen:
Maandag en dinsdag: juf Marloes
Woensdag t/m vrijdag: juf Nicole
Terugblik
Ouder-vertelgesprek
Op maandagavond 30 en dinsdagmiddag 31 oktober jl. zijn de ouder-vertelgesprekken in de groepen 1 t/m 7
geweest. Het zijn waardevolle gesprekken geweest. Goed om met elkaar zo te spreken over uw kind(eren) en
te kijken wat goed is voor hun ontwikkeling.
Dankdag
Op woensdag 01 november jl. zijn wij met alle kinderen van de school naar de kerk geweest. Daar hebben wij
met elkaar gezongen voor God. Ook heeft dominee Teeuw een mooie preek gehouden over het schitterende
cadeau dat verstopt zit in de bijbel. Weet je welk cadeau? Jezus…, want door de bijbel te lezen en na te
denken over wat daar in staat leer je steeds beter Jezus en dus ook God kennen. En dan weet je dat Jezus
voor onze zonde is gestorven, maar ook is opgestaan. En door die opstanding mogen wij kinderen van God
zijn! Wat een schitterend cadeau!
Tijdens de dienst is er ook een collecte geweest voor onze sponsorkinderen. De collecte heeft € 193,21
opgebracht. Een mooi bedrag waarmee de sponsorkinderen ondersteund worden.
Kruidnootjesactie voor ZOA
Wat zijn er veel kruidnootjes verkocht! Juf Everdien heeft geteld en Diana Sprong heeft de meeste zakken
pepernoten verkocht. In totaal 36 zakken. Zij is de kruidnootjeskampioen van onze school geworden en heeft
een aardigheidje ontvangen! In het totaal zijn er 776 zakken kruidnootjes (chocolade en gewone) verkocht.
Verhuisd
Net na de herfstvakantie kregen wij het bericht dat Naomi Vroom is verhuisd. Wij wensen haar veel plezier op
haar nieuwe school.
Plastic tasje in de schooltas
Op school hebben wij een ton waar plastic en papieren tassen in zitten. Hier halen kinderen regelmatig een tas
uit om hun werkjes o.i.d. in te stoppen. Wij willen u vragen om deze tassen, na gebruik, weer terug te doen in
deze ton. Zo kunnen de tassen vaker worden gebruikt. Het is ook nog een idee om een (plastic) tasje in de tas
van uw kind te stoppen, zodat ze zelf altijd een extra tas bij zich hebben.
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Sinterklaas
05 december a.s. vieren wij op school sinterklaas. Net als vorig
jaar zullen de pieten ons dit jaar ook weer verblijden met een
bezoekje.
Oproep vanuit het bestuur
Beste ouders/verzorgers
Het zal u niet ontgaan dat het primair onderwijs kampt met een toenemend tekort aan werknemers. U hoort
daarover regelmatig via de media, u merkt het soms ook op onze eigen school. De SCOB, waar onze school
onderdeel van is, voert vrijwel permanent een actief beleid van werving en selectie voor nieuwe medewerkers
en invalkrachten. Samen met enkele besturen in de regio is een invalpool gevormd. Toch voorkomt dit niet dat
wij regelmatig geen beroep kunnen doen op een invalleerkracht. Om die reden doen wij nu een beroep op u.
Bent of was u zelf actief in het onderwijs, kent u mensen in uw omgeving, hebt u andere creatieve suggesties
en ideeën: laat het ons weten. Wij staan open voor diverse mogelijkheden. Wilt u solliciteren naar de
invalpool? Wij ontvangen uw brief heel graag. Bent u beschikbaar voor een enkele invalbeurt (in geval van
nood)? Loop eens bij ons binnen. Liever alleen actief op de eigen school van uw kind? Laat het ons weten.
Bekenden in uw omgeving? Moedig hen aan. Al uit het arbeidsproces maar nog bereid om te helpen? Wij
spreken u graag. Kortom: wij zien de reacties met belangstelling tegemoet.
Met een hartelijke groet,
G.T. (Gert) Tissink
directeur-bestuurder
Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard (SCOB)
Vrijheidslaan 94,
Postbus 42, 5306 ZG Brakel
Tel. 0418-440234
Tel. 06-30475196
g.tissink@scobommelerwaard.nl
Koekjes bakken
Elk jaar bakken wij in de week voor kerst met alle leerlingen koekjes. Dit jaar is de ouderraad op maandag
18 december a.s. op school om met de leerlingen de koekjes uit het deeg te steken. ’s Middags worden ze
gebakken in de oven van Bakker van Horssen. Later in de week kunt u ze proeven!
Kerstviering
Op woensdagavond 20 december a.s. hopen wij met alle leerlingen het kerstfeest te vieren in de ‘Witte’ Kerk!
Vanaf dit schooljaar zal de viering op woensdagavond zijn i.p.v. donderdagavond. Voorheen kregen de
kinderen donderdagmiddag vrij, zodat zij uitgerust op donderdagavond bij de kerstviering zouden zijn. Door
de kinderen een middag vrij te geven maken de kinderen op jaarbasis te weinig uren. Met het team is hierover
gesproken en hebben wij besloten om de viering naar de woensdagavond te zetten.
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De viering zal om 18.30 uur beginnen. Omdat wij met alle leerlingen tegelijk het kerstfeest willen vieren,
kunnen wij een beperkt aantal gasten ontvangen (i.v.m. veiligheidsvoorschriften). Per gezin zijn 2 gasten
welkom, wilt u daar rekening mee houden?
Tijdens de viering kunnen kleine kinderen (baby’s en peuters) een afleiding vormen voor de leerlingen en de
gasten. Via deze weg willen wij u vriendelijk verzoeken om oppas voor hen te regelen!
De officiële uitnodiging volgt later.
Donderdag 21 december en vrijdag 22 december a.s.
Donderdag 21 december a.s. zal de school een half uurtje later starten. De kinderen verwachten wij om
09.00 uur op school.
Vrijdag 22 december a.s. hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 les van 8.30 – 12.00 uur. De kinderen van groep
5 t/m 8 zullen een continue rooster hebben. Hun lesdag zal van 8.30 – 14.00 uur zijn. Dit heeft ook weer te
maken met het krappe lesrooster dat wij dit schooljaar draaien.
Eerste schooldag in januari 2018
Op maandag 08 januari 2018 zal om 8.20 uur de poort weer open gaan en hopen wij alle kinderen weer te
kunnen begroeten!
Wie zijn er jarig in december?
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een fijne dag
en een gezond nieuw jaar toe!
3 dec.
5 dec.
10 dec.
12 dec.
12 dec.
12 dec.
16 dec.
17 dec.
25 dec.
30 dec.
30 dec.
30 dec.
31 dec.

Noud van Dalen
Benthe van der Meijden
Maikel Orth
Xem Bauman
Anneline van Heemskerk
Tren Voets
Kyara Schrotter
Hannah van Heijningen
Jeper Sterrenburg
Fenne Hoff
Mirthe van der Schans
Macey Vos
Tamara van Brakel

Een hartelijke groet ook namens de leerkrachten,

Roos de Weerd,
Directeur ‘De Burcht’
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