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Vooraf…
We leven nog steeds in onzekere tijden. Het nieuws

doorbreken met zijn heerlijk Licht. Hij wilde de dood

over de ontwikkelingen van het coronavirus bepaalt

ingaan om het Leven te kunnen geven. Als we dit

dagelijks het nieuws. De overheid doet haar best om

persoonlijk mogen geloven, dan kunnen we ook in

het virus zo veel mogelijk in te dammen. Iedere dag

deze tijd dankdag vieren.

voelen we op school ook de maatregelen die
daarvoor gelden.

De dienst begint om 10 uur en is te volgen via:

Regelmatig krijgen we de vraag of er ook corona op

https://hervormdlienden.nl/kerkdienst-beluisteren/

school heerst. Twee collega’s (één juf met lesgevende
taken en één juf die een dag per week als onderwijs-

Als bijlagen bij deze nieuwsbrief:

ondersteuner op school werkt) zijn besmet geweest

-De liturgie van de dienst, zodat u deze ook thuis

maar gelukkig weer hersteld. Verder zijn er enkele

kunt meebeleven.

gezinnen waarvan een gezinslid positief testte

-Informatie over de Dorcasactie. Kinderen mogen

waardoor gezinnen in quarantaine moesten. Soms

woensdag geld mee naar school nemen, maar u kunt

ook omdat gezinsleden contact gehad hadden met

ook op een andere manier uw gaven geven. Zie de

een familielid die besmet bleek.

brief!

We staan voortdurend in contact met de GGD, maar
tot nu toe hoefden we geen speciale maatregelen te

Hoofdluiscontrole

nemen. Als hier sprake van is, informeren we u

In deze tijd dat op school nog geen controle

vanzelfsprekend. We roepen ouders en gezinnen er

plaatsvindt vragen we u of u thuis uw kind(eren) wilt

wel toe op om de quarantaineregels goed in acht te

controleren op hoofdluis. Niet vergeten! En mocht er

nemen. Dit ook ter bescherming van het

sprake zijn van luis, wilt u het ons dan laten weten?

onderwijzend personeel op school.
Verder hopen en bidden we dat het verder mee mag

Schoolontbijt

vallen.

As. vrijdag, 6 november, doen we mee met het
nationaal schoolontbijt. Alle kinderen hoeven dan

Dankdag

niet thuis te eten, maar mogen lekker op school

Dankdag in crisistijd. Kan dat? As. woensdag mogen

genieten van een gezond ontbijtje. Wilt u daarvoor

we dankdag vieren. Met een klein gedeelte van de

een beker, een bordje en bestek meegeven in een

school in de kerk, de anderen verbonden via de

tasje?

media. Het thema is: ‘Dank God in alles’. Ja, dat kan

Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat de kinderen

dus. Hoe vaak zien we niet in de Bijbel dat juist in de

‘veilig’ kunnen eten. We raken bij het klaarzetten het

nood de Heere God zo nabij wil zijn en voor

eten niet aan (of zorgen voor handschoentjes en een

wonderlijke uitreddingen zorgt. De psalmdichter

mondkapje) en zorgen voor goede hygiëne rondom

zingt het ook: ‘Wie Hem aanroept in de nood, vindt

het eten bij de leerlingen.

Zijn gunst oneindig groot’. Juist met de nood van

We zijn blij dat dit één van de dingen is die nog wel

onze tijd, met de nood van onze leven, mogen we op

door kunnen gaan!

dankdag bij God komen. Hij wil naar ons omzien en
ons Zijn troost en nabijheid schenken. Ten diepste
danken we Hem in zijn Zoon de Heere Jezus. In de
diepste nood zond God zijn Zoon om de duisternis te
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Rapporten en gespreksavond
Eind van deze maand krijgen de kinderen het eerste
rapport mee en vinden de oudergesprekken plaats.
Op welke manier, dat hoort u nog van ons.
Studenten op school
Ieder jaar mogen studenten van allerlei opleidingen
‘werkervaring’ opdoen binnen onze school.
Tot slot
Let u erop dat de school op donderdag 19 november
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om 12.00 (of 11.50, 11.55) uur uit gaat?
Namens de collega’s een hartelijke groet,
J. Teeuw
Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.
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Gr.3-5 Ps. 32 vers 8
Gr.6-8 Ps. 35 vers 1
Dankdag
Schooltontbijt

Gr. 1-2 Ps. 100 vers 4
Gr.3-5 Ps. 43 vers 3
Gr.6-8 Ps. 36 vers 3
Instroom nieuwe leerlingen

Gr.3-5 Ps. 51 vers 1a
Gr.6-8 Ps. 52 vers 7

Werkmiddag
Leerlingen vanaf 12.00u vrij

Gr.3-5 Ps. 51 vers 1b
Gr.6-8 Ps. 134 vers 1
Instroom nieuwe leerlingen
Rapporten mee ~ gr. 1-8
Rapportavond 1 ~ gr. 1-8

Gr.3-5 Ps. 52 vers 7
Gr.6-8 Lofzang van Simeon vers 1
Rapportavond 2 ~ gr. 1-8

di 1-dec
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