
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
School met de Bijbel 
Korenbloemplaats 4 
2971 BH Bleskensgraaf 
Tel.: 0184-691595 
school@smdbbleskensgraaf.nl 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Deze keer ontvangt u de nieuwsflits in een fris 
jasje. We hebben de verwachting dat de 
leesbaarheid van de nieuwsbrief hierdoor 
verhoogd wordt. In ieder geval staat er weer 
genoeg in dat uw belangstelling vraagt. Voor nu 
wens ik u alvast gezegende kerstdagen toe en 
een fijne jaar wisseling! 

Alvast een hele goede vakantie toegewenst! 

Met vriendelijke groet, 

Corné Egas 

Kerstvieringen 
In de laatste schoolweek van dit jaar staan er 
veel activiteiten rondom het Kerstfeest 
gepland. We mogen weer de ‘gewone’ 
kerstavonden met de kleuters vieren. U bent 
van harte welkom!. Op vrijdagmorgen 23 
december bent u van harte welkom in de 
Hervormde kerk van Bleskensgraaf om met de 
kinderen van groep 4 tot en met 8 en van groep 
AB  tot en met FG het kerstfeest te vieren. We 
beginnen om 09.00 uur en de viering duurt 
circa 1 uur. 

Lezen 
De commissie leesbevordering is zeer actief. Na 
het organiseren van de ouderavond in 
november, was er deze week een boekenmarkt 
in Diakonia. We hopen dat uw kind met het zelf 
gekozen boek veel leesplezier zal hebben. 
Nederland is aan het ‘ontlezen’ en dat is heel 
schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. 
We zetten op school ons in om deze trend om 
te buigen en de kinderen al vroeg enthousiast 

te maken voor het lezen van een boek. De 
schoolbibliotheek heeft op dit moment 138 
kinderen in het bestand, dat mogen er nog 
gerust nog meer worden.  Laten we er met 
elkaar voor zorgen dat lezen gestimuleerd 
wordt. Bij deze zetten we ook de bibliotheek- 
moeders in het zonnetje. Zij zorgen er iedere 
week weer voor dat de schoolbieb fantastisch 
draait. Heel hartelijk dank daarvoor! Als u mee 
wilt doen, dan kan dat. Meld u zich  gerust aan. 

Johannus Passion J.S. Bach 
Maandag jl stuurden we u een brief met daarin 
de volgende oproep: 

We kijken terug op een zeer geslaagde 
uitvoering van de Mattheüs Passion afgelopen 
voorjaar. De leerlingen genoten zichtbaar bij 
het zien van alle instrumenten en de prachtige 

Agenda 
11 december: Contactavond 
12 december: Contactavond 
20 december: kerstavond groep 0/0-1 
21 december: kerstavond groep 2/3a 
22 december: kerstavond groep 2/3b 
23 december: kerstviering in de kerk 

Groep 4 tot en met 8 
09.00-10.00 

26 december: kerstvakantie tot en met  
6 januari 

23 januari Studiedag 
 

voor alle genoemde data geldt Deo Volente 
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muziek. De krant schreef een kort verslagje 
hierover. Zie: Leerlingen en leerkrachten 
School met de Bijbel zingen mee met Matthäus 
Passion in Bleskensgraaf | Al het nieuws uit 
Alblasserwaard (hetkontakt.nl)   

Iets dat succes heeft, vraagt om herhaling. 
Schrijf het vast in uw agenda, op vrijdag 24 
maart 2023 voeren we de Johannes Passion uit 
in de Dorpskerk te Bleskensgraaf in 
samenwerking met Dutch Baroque o.l.v. 
meester de Wit. 

Concertkoor 

Om talentvolle zangers meer uitdaging te 
bieden ontwikkelen wij een concertkoor. Dit 
koor is van begin tot eind betrokken bij het 
project en krijgt een plek op het podium om 
alle koralen uit de Passion mee te zingen. Elk 
kind dat hiervoor in aanmerking wil komen, 
wordt uitgenodigd om zich aan te melden voor 
een voorzingronde. Bij volledige deelname aan 
het project verdienen de kinderen van het 
concertkoor een tastbare herinnering in de 
vorm van een herinneringsbeeldje.  

De kinderen die mee willen doen mogen zich 
tot 16 december aanmelden door middel van 
het strookje dat onderaan de brief van 
maandag staat. 

Vacature schoonmaakster 
Loïs Vermeij wil aan het begin van het nieuwe 
jaar (januari 2023) stoppen met de 
schoonmaak van de lokalen in de nieuwbouw. 
Als één van uw kinderen in de leeftijd vanaf 17 
jaar nog een baantje zoekt, voor ca 5 uur in de 

week, laat dat dan even weten via de mail. U 
mag mailen naar: 

adminstratie@smdbbleskensgraaf.nl 

Studiedag 
Het duurt nog even, maar in januari staat er 
weer een studiedag voor het personeel 
gepland. Op deze dag gaan we ons richten op 
het nieuwe schoolplan 2023-2027. Een 
belangrijke bouwsteen voor het scholplan is 
het Strategisch Beleidsplan van Karakter. 
Komende week  is deze te vinden op de website 
van onze schoolvereniging : 
www.scholenmetkarakter.nl ; Als u er 
belangstelling voor hebt is er via school een 
gedrukt exemplaar te krijgen.  

Tot slot 
We hopen dat de nieuwe lay-out bevalt. U bent 
welkom om erop de reageren. We snellen naar 
het einde van dit jaar. Voor velen van ons was 
het een bewogen jaar. In het bijzonder voor 
hen die een geliefde moesten afstaan. Het 
wonderlijke en vertroostende is dat de Heere 
Jezus juist gekomen is om onze donkerste 
dagen te verlichten met Zijn liefelijk licht. De 
troost van Christus’ komst naar deze wereld 
wensen we u allen toe, samen met de 
kinderen.  
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