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Zandoogje 1 

Dankbaar 

Afgelopen woensdag vierden we Dankdag. Een 

speciale dag om stil te staan bij alles wat we 

hebben gekregen van God. Om dankbaar te 

zijn.  

’s Morgens hebben we dit met de 

kleutergroepen in de school gevierd. ’s Middags 

was er een speciale dankdagviering in De 

Fontein. 

Daar hoorden we dat je, als je veel gekregen 

hebt om dankbaar voor te zijn, je hiervan ook 

mag uitdelen. 

 

Diezelfde dag was er een landelijke 

onderwijsstaking.  

Hoewel ik de zorgen die er zijn  (met name het 

leerkrachtentekort) begrijp en ook ervaar, vond 

ik persoonlijk die dag een ingewikkelde 

combinatie met Dankdag.  

Want wat hebben we het met elkaar ook goed! 

En ook die kant wil ik niet vergeten.  

 

Ds. Verhoef zei: ‘Alles waar TE voor staat is 

verkeerd, behalve… TEvreden!’ Ik heb mij 

voorgenomen het meer te proberen: tevreden 

zijn. Dan kun je dankbaar zijn en genieten van 

de mooie dingen die je hebt. 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 47 

lied van de 

week 

 

Psalm 67:3 (groep 3-8) 

zondag  

17 november 

Milan vd H. (12 jaar) 

Gerwin S. (11 jaar) 

 

maandag  

18 november 

Oudercontacten (met intekenlijst)  

Versier- en inpakavond 

Marijn K. (11 jaar) 

Josefien v P. (8 jaar) 

dinsdag  

19 november 

Spreekuur Gebiedsteam (8.30 uur) 

 

 

woensdag   

20 november 

 

Demi v G. (5 jaar) 

Tessa v P. (9 jaar) 

Wouter T. (8 jaar) 

donderdag  

21 november 

Oudercontacten (met intekenlijst)  

Matthias K. (9 jaar) 

Mees S. (5 jaar) 

vrijdag  

22 november 

Samih A. (7 jaar) 

Joah K. (7 jaar) 

Ruben T. (9 jaar) 

zaterdag  

23 november 

 

 

 

agenda – week 46 

lied van de 

week 

 

Ik geloof in God de Vader – OTH 153 (groep 5-8) 

zondag  

10 november  

Finn v H. (11 jaar) 

Bram d V. (5 jaar) 

 

maandag  

11 november 

 

Djoey W. (12 jaar) 

 

 

 

dinsdag  

12 november 

Bjorn t B. (9 jaar) 

 

 

woensdag 

13 november 

Gebedsgroep, 8.30 uur 

Nick V. (5 jaar) 

 

donderdag    

14 november 

 

Hanna vd B. (10 jaar) 

Elise K. (6 jaar) 

vrijdag  

15 november 

Floor vd B. (7 jaar) 

Eva T. (10 jaar) 

Juf Marianne R. (39 jaar) 

zaterdag  

16 november 

Lynn B. (10 jaar) 

Jana v D. (6 jaar) 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

 

Ezra is geboren! 
Op 1 november is Ezra geboren. Ezra is de prachtige 
zoon van juf Bernadette en haar man Wouter. Met 
moeder, zoon en vader gaat het goed.  
Heel veel geluk, gezondheid en zegen gewenst! 

 
 
Juf Alieke 
Ook juf Alieke had leuk nieuws. Ook zij en haar man 
Chris zijn samen in blijde verwachting van hun eerste 
kindje. Van harte gefeliciteerd 
 
40 jaar 
Juf Ria was vorige week 40 jaar getrouwd met haar 
man John. Een prachtig jubileum! Van harte 
gefeliciteerd en nog vele jaren samen met 
gezondheid en zegen. 
 

Verlof 
Vandaag start het verlof van juf Roxenne. Juf: een 
heel goed verlof gewenst en we hopen snel een mooi 
baby-bericht te krijgen! 
 
Ouderbijdrage  
Aan het begin van elk schooljaar wordt aan u een 
ouderbijdrage gevraagd. Het geld wordt besteed aan 
allerlei zaken rondom school. Te denken valt aan een 
boek met het Kerstfeest, het Sinterklaasfeest, Pasen 
enz. Kortom schoolzaken die buiten de 
overheidsvergoeding vallen en die zonder deze 
bijdrage niet te realiseren zijn. 
Vandaar dat uw bijdrage van grote waarde is! 
 
De bijdrage is als volgt vastgesteld:  
* voor één schoolgaand kind € 30.-  
* voor twee schoolgaande kinderen € 50.-  
* voor drie of meer schoolgaande kinderen € 65.- 
(voor het schoolreisje en schoolkamp wordt apart 
betaald) 
 
Van voorgaande jaren bent u gewend dat we u eerder 
in het schooljaar hierover een bericht sturen. Dat dit nu 
in november uitgezet wordt, heeft te maken met een 
verandering. Vanaf dit schooljaar maken we gebruik 
van ‘Schoolkassa’. Een systeem dat gekoppeld is aan 
Parro en dat ons erg veel administratief werk uit 
handen neemt. 
 
Begin volgende week krijgt u per gezin een bericht via 
Parro. Hierin is een betaalverzoek opgenomen en kunt 
u makkelijk via Ideal of SEPA de ouderbijdrage over 
maken. 
 
Schoenendoosactie - reminder   
De ‘schoenendoosactie’ is weer gestart. 
Deze schoenendoosactie is een project van de 

stichting ‘De Samaritaan’ en 
wordt Actie4Kids genoemd.  Een actie, waarbij 
kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met 
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor 
leeftijdsgenootjes in landen als Sierra 
Leone, Malawi, Togo, Roemenië, Moldavië en 
vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.  
  
Het is de bedoeling dat onze kinderen een 
schoenendoos vullen met daarin o.a.:   
- schoolspullen  
- toiletartikelen (geen badschuim of shampoo)  
- speelgoed voor leeftijdsgenootjes. Nieuw of gebruikt 
maar wel heel.  
- enzovoort, zie verder de folder   
  
Wilt u ervoor zorgen dat de spullen voor in de 
schoenendoos heel en schoon zijn? Graag 
ontvangen wij de gevulde en versierde schoenendoos 
met machtigingsformulier (geld) uiterlijk vrijdag 15 
november terug. De schoenendozen mogen 
ingeleverd worden bij de leerkracht. Samen wordt 
gekeken of de doos compleet is en in de hal 
opgestapeld. Ieder jaar worden er meer 
schoenendozen gemaakt voor meisjes dan voor 
jongens. Daarom een extra oproep aan de jongens 
om toch vooral ook een schoenendoos te gaan 
vullen.  
  
NB. We zijn nog op zoek naar een ouder met een 
grote auto (liefst busje) die deze 
schoenendozen woensdagmiddag 20 
november naar Ermelo wil brengen.  
Graag aanmelden bij onderstaande leerkracht 
(a.vanmoorselaar@hsn-scholen.nl).  
Voor meer informatie: Aletta van Moorselaar (1-2C).  
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Zandoogje 1 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

Vanuit de oudercommissie 
OUDERHULP GEZOCHT! 
Maandag 18 november om 19.00 staat de jaarlijkse 
versier- en inpakavond voor de Sint en kerst gepland. 
We zoeken ouders om: 
- mee te helpen met de Sint cadeautjes 
- te helpen met de school versieren 
- te helpen met de voorbereidingen van het kerstfeest 
We zien je graag op 18 november, maken we er met 
z'n allen iets leuks van en zorgen wij voor iets 
lekkers! 
 

 

Gevonden voorwerpen 
De bak is weer behoorlijk gevuld.  
Binnenkort zal hij weer geleegd worden. Mocht u nog 
iets kwijt zijn… 
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