
 

 

School met de Bijbel | Dorpsplein 8, 6733 AV Wekerom | info@smdbwekerom.nl |  www.smdbwekerom.nl  

Nieuwsbrief 8 

11 december 2020 

pagina 1 

Algemeen 
 

Kerstfeest 

Aanstaande dinsdag (D.V. 15 december) vieren 

we het kerstfeest. We waren van plan dat met 

alle leerlingen in de aula van de school te doen. 

Dat was al anders dan we gewend zijn, maar 

door aangescherpte richtlijnen vanuit het 

ministerie kan ook dat niet meer. We vinden 

dat heel jammer. Het is niet anders.  

 

We hebben daarom vandaag besloten om het 

op een andere manier te doen. We nemen a.s. 

dinsdag het kerstprogramma in losse delen, 

per groep, op. Vervolgens maken we er één 

geheel van. Tijdens de kerstvieringen in de kerk 

zien de leerlingen er altijd heel feestelijk uit. 

We zouden het leuk vinden als dat aanstaande 

dinsdag, tijdens de opnamedag, ook zo is.  

 

De kinderen krijgen volgende week vrijdag een 

tasje mee naar huis met daarin het 

programmaboekje, het kerstboek en een 

verrassing. De opname zetten we die avond, 

vrijdagavond 18 december, om 19.00 uur 

online. U kunt deze opname dan samen met uw 

kind(eren) terugkijken via onze website. Het 

wachtwoord dat u daarvoor nodig hebt 

ontvangt u die dag van ons via Parro.  

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad 
 

Uit de vergadering 

Op 19 november hebben we als MR onze 

tweede vergadering van dit jaar gehouden. Het 

belangrijkste agendapunt voor deze 

vergadering was het bespreken van de 

jaarlijkse begroting.  Onze directeur-

bestuurder, dhr. G. Brussaard heeft de 

begroting met ons doorgenomen en waar 

nodig  toegelicht. Er is o.a. gesproken over het 

plannen van de investeringen,  de 

leerlingprognose en de daarbij behorende 

groepsverdeling. Het is goed om op deze 

manier samen na te denken over het onderwijs 

op onze school.   

De eerstvolgende vergadering staat gepland op 

25 januari 2021. Mocht u als ouder een vraag, 

idee of klacht hebben, dan kunt u die eventueel 

inbrengen in de MR. Dit kan door een mail te 

sturen naar dhr. W. van Wijk 

(wvwijk@smdbwekerom.nl).  

 
Personeel 
 

Juf van Veldhuisen 

Afgelopen woensdag was de laatste werkdag 

van juf Van Veldhuisen. Ze is nu met 

zwangerschapsverlof. Over een kleine vier 

weken verwachten zij en haar man hun tweede 
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kindje. We wensen de juf een goede 

verlofperiode toe!  

 

Juf Schut 

Zoals eerder vermeld hoopt juf Schut groep 6 

na de kerstvakantie voor haar rekening te 

nemen. Juf Schut geeft op maandag, dinsdag, 

woensdag en donderdag les. Meester Bisschop 

blijft op vrijdag voor de groep staan. Daarnaast 

zal hij de juf begeleiden tijdens deze laatste 

stage. We wensen de juf een goede start toe in 

groep 6! 

 

Tenslotte 

In de afgelopen weken hebben we 

verschillende leerlingen gemist op school. Zij 

waren thuis in quarantaine. Ook op dit moment 

missen we een aantal gezinnen. Voor zover wij 

weten vallen de klachten (gelukkig) mee. Na 

volgende week begint de kerstvakantie. We 

hopen iedereen na de kerstvakantie weer in 

goede gezondheid op school te mogen 

ontmoeten. We wensen u en onze leerlingen 

alvast heel goede en gezegende kerstdagen en 

een fijne vakantie toe.  

 

Agenda  
Voor alle data geldt: Deo Volente. 

 

15 december  Opnamedag  

   Kerstfeest  

 

18 december Uitzending 

kerstfeestviering 

 19.00uur 

 

18 december  Verjaardag  

   Juf Alderliesten 

 

21 december   Kerstvakantie 

tot en met  

1 januari  

 

Hartelijke groet namens het team, 

G.J. Brussaard 


