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Algemeen 
 
Vooraf 
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de 
aangepaste kerstfeestviering. De voor-
bereidingen daarvoor zijn in volle gang. Er 
klinken al regelmatig kerstliederen. Aan-
staande zondag begint de adventstijd. We 
leven toe naar Kerst, de geboorte van de Heere 
Jezus. Mooi om dat ook samen met de kinderen 
te doen rondom het zingen van de psalmen, 
liederen en de Bijbelvertellingen.  
 
Geboren 
We kregen een geboortekaartje. Silvie van 
Bruksvoort (groep 1/2b) kreeg een zusje: Nikki. 
Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie Gods 
zegen toe bij de opvoeding van jullie kinderen. 
 
Schoolpleininrichting 
In de afgelopen jaren is er met de 
wijkwaardebonnen geld gespaard voor een 
speeltoestel. In eerste instantie lag de focus op 
een skatebaan. Later verschoof dat wat meer 
naar een trapveldje. We zijn heel blij dat dat 
gerealiseerd kon worden achter de school. De 
leerlingen beleven daar veel plezier aan.  
 
Er is nog wat budget beschikbaar. We hebben 
het aanbod gekregen om dat budget te 
gebruiken voor een speeltoestel op het 
schoolplein. We hebben twee opties 
uitgewerkt en de leerlingen van de groepen 3 

tot en met 8 een keuze laten maken. Een 
schommel in combinatie met een aantal 
zitkeien kreeg de meeste stemmen. We gaan er 
mee aan de slag!  
 

Personeel 
 
Juf Alderliesten 
Juf Alderliesten heeft al een tijdje last van haar 
heup, waardoor lopen wat moeilijker is. Vorige 
week is de juf voor onderzoek naar het 
ziekenhuis geweest.  Uit dat onderzoek is 
gebleken dat haar linker heup vervangen moet 
worden. Op dit moment is nog niet bekend 
wanneer de operatie zal plaatsvinden. 
Vanwege het coronavirus is de reguliere zorg 
uitgesteld. We hopen dat er snel een datum 
bekend is en de juf geholpen kan worden. Tot 
die tijd zal de juf op maandagmiddag en 
donderdagmiddag vervangen worden door juf 
Klok. Gelukkig is juf Klok een bekend gezicht in 
groep 5.  
 
Vacature onderwijsassistent 
We zijn blij dat we kunnen melden dat we een 
nieuwe collega hebben benoemd. Na de 
kerstvakantie hoopt juf (Corina) Doornenbal bij 
ons te komen werken. Juf Doornenbal is 20 jaar 
en woont in Driebergen-Rijsenburg. Zij 
vervangt tot de zomervakantie juf Van 
Binsbergen die per januari de 0-groep voor 
haar rekening zal nemen. Daarnaast breiden 
we de uren onderwijsassistentie iets uit 
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vanwege de groei van de school. Ook na de 
zomervakantie hopen we van de diensten van 
juf Doornenbal gebruik te blijven maken. Zoals 
bekend starten we dan met een combinatie 
groep 2/3. Daarvoor zullen we extra handen in 
en om de klas nodig hebben. We wensen de juf 
een goede start bij ons op school. Van harte 
welkom!  
 

Binnenkort 
 
Creatieve middag 
We kijken terug op een mooie creatieve 
middag. De leerlingen konden kiezen uit 
verschillende workshops. Van schilderen tot 
het zoeken van sporen op het Wekeromse 
zand. Mooi om op een heel andere manier met 
elkaar bezig te zijn. Het is niet alleen leuk, maar 
ook heel leerzaam en waardevol. Mooi om te 
zien hoe onvermoede talenten aan het licht 
komen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
Voor alle data geldt: Deo Volente. 
 
4 december  Verjaardag 
   meester Brussaard 
 
11 december  Nieuwsbrief 8 
 
15 december  Kerstfeestviering 
 
18 december Uitzending 

kerstfeestviering 
 
18 december  Verjaardag  
   Juf Alderliesten 
 
21 december   Kerstvakantie 
tot en met  
1 januari  
 
 
Hartelijke groet namens het team, 
G.J. Brussaard 


