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Nieuwsflits School met de Bijbel Bleskensgraaf september 2019 
 

Geachte ouder(s) en verzorger(s), 

Graag uw aandacht voor de volgende berichten: 

1. We zijn weer begonnen! 
Gistermorgen stroomde de school weer vol met kinderen, ouders en verzorgers. De sfeer was 

positief gespannen, verwachtingsvol. Fijn dat we weer mogen beginnen, het team heeft er 

weer zin in! Dankbaar zijn we ook dat er in de vakantie geen nare dingen gebeurd zijn, voor 

zover we weten. We wensen onze kinderen, u en onszelf een gezegend jaar toe, immers al 

ons werk is afhankelijk van de zegen van de Heere! 

2. Website  
Als u naar www.smdbbbeskensgraaf.nl surft, zult u merken dat de website vernieuwd is. 

Wat ons betreft was de oude nog prima, maar helaas moest deze door het bedrijf dat de 

website host vervangen worden. Enfin, smaken verschillen, ik persoonlijk vond de oude 

mooier; deze website is wel beveiligd (https) en dat is ook wat waard.  

3. Ouderavond/gemeenteavond 
Samen met de Hervormde Gemeente van Bleskensgraaf organiseren we op D.V. 25 

september aanstaande een avond over mediagebruik en mediawijsheid. Voor deze avond is 

Steven Middelkoop uitgenodigd om voor ons te spreken en u als ouder(s)/verzorger(s) te 

ondersteunen in de opvoedingsvragen rondom de media. De avond wordt gehouden in 

Diakonia en begint om 19.45 uur. Allen hartelijk welkom! 

4. Baby’s geboren! 
In de zomervakantie zijn er twee baby’s geboren in de kring van het personeel van school. Juf Coralie 

Koesveld is moeder geworden van Nathanaël en juf Miranda Mouthaan heeft een tweede zoon 

gekregen: Ezrah. Beide moeders, en de vaders natuurlijk, van harte gefeliciteerd met de geboorte 

van deze kinderen. Bij de geboorte van kinderen moet ik altijd denken aan de woorden van de Heere 

Jezus: Een vrouw, wanneer zij baart heeft droefheid, omdat haar uur gekomen is, maar wanneer zij 

het kindeke gebaard heeft, zo gedenkt zij de droefheid niet meer om de blijdschap dat een mens ter 

wereld geboren is! Zo mogen wij allemaal delen in die blijdschap! 

5. Schoolgids/studiedag 21/11 
Deze week wordt de schoolgids op de website van school geplaatst. Als u een papieren versie wenst, 

dan gaan we die voor u afdrukken. Graag even een mailtje naar de administratie, dan zorgen wij 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.keurmeesters.nl%2Fimages%2Fdiversen%2Fnieuwsflits.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.keurmeesters.nl%2Findex.php%2F265-nieuwsflits-maart-2019&docid=8OZioXsnRqSuxM&tbnid=MdWlPQoeBiiZ3M%3A&vet=10ahUKEwjS3b2E0bTkAhURzqQKHdlaDrQQMwhFKAYwBg..i&w=505&h=160&hl=nl&bih=580&biw=1067&q=nieuwsflits&ved=0ahUKEwjS3b2E0bTkAhURzqQKHdlaDrQQMwhFKAYwBg&iact=mrc&uact=8
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voor een gedrukt exemplaar. Ter aanvulling op het jaaroverzicht: op donderdag 21 november 

hebben we een studiedag gepland. De kinderen zijn die dag dus vrij!  

De projectavond is een dag verschoven, namelijk naar de woensdagavond. Noteer alvast in uw 

agenda: projectavond 19 februari 2020! 

6. Kennismakingsavond 
Volgende week donderdagavond staat de kennismakingsavond gepland. U bent dan weer van harte 

welkom op school om kennis te maken met de leerkrachten van uw kind(eren). Op deze avond 

willen we u ook meenemen in de leerstof en aanpak van de groep van uw zoon of dochter. Er 

worden die avond twee ‘rondes’ gehouden, zodat u meerdere groepen (indien nodig) kunt 

bezoeken. We beginnen om 19.00 uur, de tweede ronde start om 20.00 uur. Allen van harte 

welkom!  

7. AVG 
Deze week krijgt u het formulier voor het tekenen van de toestemming voor het maken en 

publiceren van opnames van de kinderen. Graag z.s.m. dit forumlier ondertekenen en mee 

teruggeven naar school. De wet heeft er voor gezorgd dat we naast een behoorlijke administratieve 

last, ook te maken hebben met een diversiteit aan (on-)mogelijkheden. We hopen dat u ons een 

ruim mandaat wilt geven om op de website, in de schoolgids en op app Parro foto’s te mogen 

plaatsen van de kinderen. Het is voor leerkrachten best lastig om voortdurend stil te staan bij de lijst 

van wie wel of niet op de foto mag.  

8. Vrijwilligersbrief 
Deze week krijgt u ook een brief mee waarop u in kunt vullen welke vrijwilligerstaken u dit jaar op 

zich wilt nemen. Wij zijn er als team heel blij mee dat u wilt samenwerken met ons om bepaalde 

klussen uit te voeren.  Voor het welslagen van bepaalde activiteiten is hulp van ouders en verzorgers 

onmisbaar. We hopen van harte dat ook dit jaar weer veel mensen zich willen inzetten voor school! 
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