
Oriëntatiecursus christelijk 
geloof 

Bent u geïnteresseerd in de 
achtergronden van de Bijbel en 
wat het christelijk geloof in-

houdt – misschien ook omdat 
uw kinderen op de School met 
de Bijbel zitten – dan is de 
oriëntatiecursus christelijk 
geloof  mogelijk iets voor u. In 
vier of vijf avonden staan we 
stil bij de christelijke 

boodschap, bij de Bijbel, bij wie 
Jezus Christus is en bij de dage-
lijkse praktijk van het 

christelijke leven.  
Er is al één avond geweest; u 
bent nog van harte welkom op 
de tweede avond, die wordt 

gehouden op D.V. 8 november. 
Er zijn geen kosten aan de cur-
sus verbonden. Voor meer in-
formatie en opgave kunt u con-
tact opnemen met 
 
Sjoerd Visser: 

snvisser@gmail.com (06-
20331741) of  
Arie Vergunst 
avergunst@solcon.nl  

Afgelopen dinsdagavond 

bruiste de school weer met 

schoonmakende (vooral!?) 

moeders. Ieder hoekje en 

gaatje is met ferme hand ge-

zuiverd. Fijn dat we er weer 

met zovelen waren. Het was 

overigens ook weer heel 

gezellig. De ouders die er 

waren zullen ook opgemerkt 

hebben dat er iets veranderd 

is op school. Het gaat nu pas 

opvallen, aangezien we er nu 

steeds meer gebruik van 

gaan maken: de verlichting. 

Door de hele school hangt er 

nu  ledverlichting. Opa Bot 

heeft weken op de trap 

gestaan om alle lampen te 

vervangen. We hebben 

gekozen voor ledverlichting 

om de school energie-

zuiniger te maken. Binnen-

kort gaan we op het dak van 

de school zonnepanelen leg-

gen; we proberen de teller op 

nul te krijgen! Ook in dit 

opzicht willen we graag een 

‘schone’ school zijn. 

 

Molenwaard Actief 
Al heel veel kinderen maken ge-
bruik van het aanbod van Molen-
waard Actief. Ook tijdens de gym-
lessen worden leerkrachten bege-
leid door het team van deze club. 
U wordt op de hoogte gehouden 
door middel van de mail. Als u die 
niet ontvangt, laat dat dan even 
weten. Molenwaard Actief is een 
initiatief van de gemeente Molen-
waard in samenwerking met de 
scholen en de kinderdagverblij-
ven.  

 

Schoolgids schoolplein 
Het gaat nog even duren 
voor het schoolplein op de 
schop gaat. Dit heeft te 
maken met de planning 
van de gemeente in sa-
menspraak met de aan-
nemer. Waarschijnlijk zal 
er eind januari/begin fe-
bruari een begin gemaakt 
worden. We houden u op 
de hoogte! 

De papieren schoolgids 

is eindelijk leverbaar. 

We hebben nogal tob-

berij gehad met de 

kleurenprinter, maar 

het is nu gelukt om er 

een aantal voorkantjes 

uit te draaien. We gaan 

het dit jaar zo doen dat 

we de gidsen niet uitde-

len, maar verstrekken 

op verzoek. Er zijn im-

mers ouders die net  
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zo lief de digitale gids 

van de website gebrui-

ken. Dat kan dus ook. 

Als u een mailtje naar 

school stuurt, zorgen 

wij ervoor dat de gids 

met uw kind mee naar 

huis komt! 


