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Nieuwsbrief 
Geachte ouder(s) en verzorger(s) , 

Dit keer ontvang u van ons een nieuwsbrief in een wat ingetogen vorm. U zult begrijpen dat dit te 

maken heeft met het overlijden van de heer Den Besten. Graag vragen we uw aandacht voor de 

volgende berichten: 

Condoleance, rouwdienst en begrafenis Martin den Besten 

D.V. dinsdagavond 20 februari is er van 19.00 uur tot 21.00 uur de gelegenheid om de familie Den 

Besten te condoleren in gebouw Diakonia. De rouwdienst zal gehouden worden de dag erna op 

woensdag 21 februari om 13.30 uur in de Hervormde kerk van Bleskensgraaf. Aansluitend vindt de 

begrafenis plaats. Als schoolgemeenschap willen we om deze familie heen staan en laten blijken dat 

we met hen meeleven en in de voorbede gedenken. Tevens denken we hierbij aan de nabestaanden 

van Arie Luthart, Vincent Hoogeveen en Margreet Oosterwijk.  

Projectavond 

D.V. 25 februari staat de projectavond gepland. U bent met uw kinderen en verdere familie van harte 

welkom vanaf 19.00 uur. We ronden het project rond de klok van 21.00 uur af. Gezien de 

omstandigheden zullen we proberen op ingetogen wijze het project plaats te laten vinden. 

Voorjaarsvakantie 

Na de projectweek hebben de kinderen een week vakantie. We wensen alle kinderen en hun familie 

een fijne week toe. We hopen jullie allemaal weer na de vakantie te begroeten! 

Wonderlijk gemaakt 

Na de vakantie start de periode dat er in alle groepen gewerkt gaat worden met de methode 

‘wonderlijk gemaakt’. Ieder jaar spreken we met de kinderen over de seksuele opvoeding met behulp 

van de christelijke methode. De handleidingen voor de ouders staan op de website;  als u die 

raadpleegt kunt u op de hoogte zijn wat er in de lessen besproken wordt.  

Schoonmaak 

Op de avond voor de biddag van 14 maart (de kinderen zijn dan vrij!) gaan we de school weer een 

goede beurt geven. Als het goed is, hebt u zich hier al voor opgegeven. Dit bericht is alvast bedoeld als 

een herinnering! 

Inschrijven leerlingen 

We hebben de indruk dat nog niet alle toekomstige kinderen ingeschreven staan. Wilt u dat een dezer 

dagen rond maken, of even contact opnemen met school? We hebben de namen en aantellen namelijk 

nodig om te bepalen of we een 0-groep moeten organiseren. Alvast hartelijk dank! 


