
 

September 2022 

Licht van de wereld 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Dit jaar staat het thema het Koninkrijk van God 

centraal. De maandtekst die we deze maand leren 

is: U bent het licht van de wereld. Jezus leert ons 

dat wij het licht van de wereld zijn. Op school 

proberen we dit vorm te geven door elke dag met 

elkaar te lezen uit het woord van God en dit door 

te geven aan de kinderen. We hopen als school 

dat we het licht van Jezus steeds meer en meer 

mogen gaan verspreiden! 

 

Agenda 

Maandag 3 -10 Start Kinderboekenmaand 

Woensdag 19-10 Schoolkamp groep 8  

24-10 tot 28-10  Herfstvakantie  

Woensdag 2-11  Dankdag in de kerk 

 

Feestavond 

We hebben gisteren met elkaar een fantastische 

feestavond gehad. Wat hebben we genoten van 

het enthousiasme en de betrokkenheid van 

leerlingen, ouders en collega’s. In totaal is er ruim 

€ 2700,- opgehaald. Samen met de kaartenactie 

hebben we het mooie bedrag van € 4000,- 

opgehaald voor de feestweek! 

 
 

Tevredenheidsonderzoeken 

Op de scholen van Onderwijsgroep GAVE: 

Rehobothschool, Patrimoniumschool, Basisschool 

Tov en De Bron willen we de kinderen op een zo 

goed mogelijke manier lesgeven en 

begeleiden in het zelfstandig worden. Dit doen we 

met veel plezier en proberen we op een zo 

goed mogelijke manier te doen. Er gaat veel goed 

maar er zijn ook zeker zaken die we kunnen 

verbeteren. 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de 

kwaliteit van ons onderwijs willen wij de 

kinderen van de groepen 6, 7 en 8, leerkrachten en 

ouders vragen om begin oktober een 

digitale enquête in te vullen. Deze enquête zal 

bestaan uit ongeveer 80 vragen. 4 jaar geleden 

hebben we op de GAVE scholen een soort gelijke 

enquête gehouden. De resultaten van de 

enquête zullen op een later moment met u 

gedeeld worden en worden mede gebruikt als 

onderlegger voor het strategisch beleidsplan van 

Onderwijsgroep GAVE en de schoolplannen 

van de individuele scholen. Begin oktober krijg u 

een mail met uw gebruikersnaam en wachtwoord. 

In deze mail staat de link die verwijst naar de 

enquête. Het is van groot belang dat zoveel 

mogelijk enquêtes worden ingevuld. Alvast 

hartelijk dank voor het invullen van de enquête. 

 

Overblijfouders! 

We zijn nog steeds hard opzoek naar nieuwe 

ouders die willen helpen met overblijven. Ook als u 

maar een keer per week kunt bent u van harte 

welkom. Als u wilt helpen met het overblijven op 

het hoofdgebouw of op de dependance dan kunt u 

een berichtje sturen naar Reinier Vink via Parro of 

via r.vink@gavescholen.nl.  
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Schoolkamp groep 8 

Van woensdag 19 tot en met vrijdag 21 oktober 

gaat groep 8 op schoolkamp. Een moment waar 

veel leerlingen naar uit kijken. We hopen met 

elkaar hele mooie dagen te hebben waarin de 

groep meer naar elkaar toegroeit en we mooie 

herinneringen maken. Wilt u met ons mee bidden 

om een waardevol kamp voor de kinderen? 

 

Kinderboekenweek 

Volgende week start de kinderboekenweek weer. 

Het thema dit jaar is Gi-Ga-Groen. Met leuke 

activiteiten hopen we onze leerlingen enthousiast 

te maken voor lezen. Een mooie gelegenheid om 

thuis ook wat meer aandacht te geven aan 

(voor)lezen!  

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Reinier Vink Locatieleider Patrimoniumschool 

Patrimoniumlaan 1 Willem Dreeshof 2 

0318-510531  0318-512616 

E: r.vink@gavescholen.nl  

Tekst van de maand 

 

‘U bent het licht van de wereld.’ 

(Mattheüs 5:14a) 
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