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Voorwoord
Vallende bladeren, de nodige bladeren in de school,
donkere dagen, mist en vorst, Zomaar wat woorden die
passen bij het einde van het jaar. Het prikkelt diverse
collega’s om het wat huiselijker te maken in de groep, de
openhaard aan, wat extra donker….gezellig! En dat mag
het zijn, misschien: moet het zijn. Een goede sfeer is
immers van grote invloed op het leren. Het gaat
natuurlijk niet alleen om die gezelligheid, we leren hier
op school. Niet alleen wat het hoofd betreft, maar ook
wat het hart betreft. Je zou kunnen zeggen, we geven
door wat wij als collega’s hebben geleerd. Dan is het ook
belangrijk dat wij als team leren. Afgelopen donderdag
hadden we als team een studiedag. Deze dag die voor
een groot gedeelte in het teken van Passend Onderwijs
stond, begonnen we met een Bijbelstudie. Naar
aanleiding van Joël 2 dachten we, aan de hand van een
aantal vragen, na over het tijdsgewricht waarin we nu
leven en belangrijker, wat daarin ons perspectief is. Hoe
leven we vanuit dat perspectief en hoe geven we daar
invulling aan in onze lessen voor de groep? Treffend, dat
we met ingang van afgelopen zondag volgens de
kerkelijke kalender leven in de periode van Advent.
Advent gaat over (ver)wachten. Toen, op de komst van
De Heere Jezus als geboren Zaligmaker. Ook nu, maar
dan als Overwinnaar. We spraken elkaar aan op deze
verwachting en hoe we daar over spreken met onze
leerlingen. Dat is, zoals ik dat al eens eerder schreef, het
maken van vensters op de hemel.
Meester Roodbeen

Data 2020-2021
21 december t/m 1 Kerstvakantie
januari
4 januari
Studiedag, leerlingen vrij
Zie voor meer data de online agenda op het
afgeschermde gedeelte van onze website.

Afscheid Juf Teeuw
Juf Teeuw heeft de afgelopen 12 jaar met veel
enthousiasme haar werk bij ons op school mogen doen,
waarvoor veel waardering en dankbaarheid. Ze heeft een
keuze gemaakt die de identiteit van de school raakt en zal
vanaf 4 januari niet meer werkzaam zijn op school. Op
verzoek van juf Teeuw willen we de berichtgeving
beknopt houden en hier respectvol mee omgaan. Wij
wensen juf Teeuw voor de toekomst het goede en Gods
zegen.

Woord en Daad
Bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer van Woord en
Daad.

Bijbelrooster
Week 49
Groep 3 t/m 6
Week 50
Groep 3 t/m 6
Week 49
Groep 7 & 8
Week 50
Groep 7 & 8

Verwoest en verstrooid; Jer 38:1428; 39/ Jer 40 en 41/ Jer 42-44
Gabriël, Gods boodschapper; Luk
1:1-25/ Luk 1:26-56/ Matth 1:1825
Wat van Hem geschreven stond-1;
Gen 3:15/ Gen 22/ Gen 37 e.v.
Wat van Hem geschreven stond-2;
Ex 12:1-28/ Num 21:1-9/ Lev 16

School niet bereikbaar?

Flyer CJG
Bij deze nieuwsbrief vindt u ook een flyer van het CJG
over opvoeden.
Donderdag 3 december geeft Willeke van Laar samen
met jeugdverpleegkundige Natalia Mohisi digitaal de
workshop Opvoedtoolbox. U kunt zich nog aanmelden
via de CJG Ede site.
Time Management is verschoven naar 25 februari. Als
we dan weer fysiek bij elkaar kunnen komen zal deze
fysiek aangeboden worden. Is dit nog niet mogelijk, dan
wordt deze training ook weer digitaal aangeboden.
Mocht u hier nog vragen over hebben, dan mag u ook
contact
opnemen
met
Willeke
van
Laar,
schoolmaatschappelijk werker.

