
 

November 2023 

Licht in het duister 

Beste ouders en verzorgers, 

 

In deze tijd van het jaar wordt het weer vroeg 

donker. Ook als je om je heen kijkt in de wereld 

kan het als duister aanvoelen. Onrust in de 

maatschappij, oorlog in Oekraïne, verruwing van 

omgangsvormen enz.  

Wat is het mooi om juist nu stil te staan bij het 

Koninkrijk van God. We mogen weten dat dat een 

heel ander Koninkrijk is. Een Koninkrijk van vrede, 

blijdschap en gerechtigheid. Een Koninkrijk vol 

van licht. Bidt u met ons mee dat dit Koninkrijk 

steeds meer vorm mag krijgen, ook nu al hier op 

aarde? 

 

Agenda 

Maandag 5-12   Sinterklaasviering  

Woensdag 7-12 Studiedag alle leerlingen vrij 

Dinsdag 13-12 Inloopmoment  

Woensdag 21-12 Kerstviering bovenbouw 

Donderdag 22-12Kerstviering onderbouw  

Vrijdag 23-12 Groep 1 t/m 4 extra vrij 

 

Ouderavond 

Afgelopen dinsdagavond hebben we met 13 

ouders nagedacht over ons nieuwe schoolplan. 

Wat zijn de sterke en zwakke punten van onze 

school en we hebben doorgesproken over de 

ouderenquête en de leerlingenenquête. Het was 

erg waardevol om zo met elkaar te sparren over 

het onderwijs op onze school. De uitkomsten van 

deze avond nemen we mee in ons schoolplan. Eén 

van de ouders gaf tijdens deze avond aan dat het 

zo jammer is dat veel ouders deze mooie avond 

moeten missen. Alvast voor een volgende keer van 

harte welkom! 

  

 

Studiedag 7 december 

Zoals aangegeven in de jaarplanning hebben we op 

woensdag 7 december een studiedag. Deze dag 

zijn alle kinderen vrij. We gaan met elkaar 

nadenken over bewegend leren. Onze college 

Magreet Moggré zal vanuit haar opleiding een 

workshop aan de collega’s geven. De bedoeling is 

dat we in het vervolg op deze dag ook gaan 

nadenken hoe we bewegend leren kunnen 

implementeren in onze school.  

 

Sinterklaas 

Komende maandag hopen we Sinterklaas te vieren 

bij ons op school. Sinterklaas zal als alles goed gaat 

net na de bel aankomen op het schoolplein. Daar 

zullen we hem met de groepen 1 t/m 4 ontvangen, 

waarnaar de Sint alle groepen zal bezoeken. De 

groepen 5 t/m 8 vieren het in de eigen groep met 

surprises.   

 

Kerstfeest 

Op woensdagavond 21 december willen we het 

Kerstfeest vieren met de groepen 5 t/m 8 in de 

Sionskerk. De viering zal om 19.00 uur starten. We 

hopen alle kinderen en ouders te zien. Daarnaast 

zijn natuurlijk ook opa’s, oma’s en andere 

belangstellende van harte welkom. De kerk zal 

vanaf 18.45 uur open zijn. 

De onderbouw viert Kerstfeest op donderdag 

ochtend in de eigen groep. Met Pasen zijn de 

ouders bij de onderbouw welkom.  



 

 

Nieuwe collega 

Afgelopen week hebben we afscheid genomen van 

juf Helma Westhuis. Na 24 jaar op onze school 

gewerkt te hebben zal ze nu verder gaan in 

Houten. In haar plaats komt juf Neline Budding bij 

ons werken. Zij stelt zich hieronder kort voor: 

 

Vanaf 1 december hoop ik 

op de donderdag en vrijdag 

de juf van groep 2 te zijn. 

Mijn naam is Neline 

Budding, getrouwd met 

Gerjan en samen hebben wij 

drie dochters, Lisa, Sofie en 

Esmee. Onze dochters zitten op De Bron, locatie 

Fuikenweide, waar ik zelf ook een aantal jaar voor 

de klas heb gestaan. In 2020 heb ik er voor gekozen 

om even niet meer te werken, maar nu Esmee ook 

naar school gaat, heb ik er zin in om weer voor de 

klas te gaan. De kinderen heb ik al een keer 

ontmoet en ik kijk er naar uit om aan deze blije en 

enthousiaste kleuters les te gaan geven. 

 

Gebedsgroep 

We zijn ontzettend dankbaar dat er een groep 

ouders is die elke maand voor onze school bidt. We 

ervaren als collega’s vaak de kracht van het gebed. 

We hebben onze God echt nodig in ons werk met 

de kinderen. Op 14 december komt de 

gebedsgroep weer bijeen op het hoofdgebouw om 

08.30 uur. Van harte welkom om aan te sluiten! 

 

Contact 

Reinier Vink Locatieleider Patrimoniumschool 

Patrimoniumlaan 1 Willem Dreeshof 2 

0318-510531  0318-512616 

E: r.vink@gavescholen.nl 

Tekst van de maand 

 

‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal 

een groot licht zien.’ (Jesaja 9:1a) 
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