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Als je ergens heen moet gaan 
en je durft het niet zo goed: 
God zal altijd naast je staan 
en hij geeft je nieuwe moed 

 
Als je bang bent voor wat komt 

en je voelt je even klein 
denk dan aan de goede God. 

Hij zal altijd bij je zijn! 
 

God gaat met je mee! 
Steeds opnieuw wijst Hij de weg. 

Daarom ben je nooit alleen, 
kom je altijd goed terecht 

 
(Uit: Kind op Maandag, themalied ‘God gaat met je mee!’) 

Sinterklaas 

Op vrijdag 4 december hopen we het Sinterklaasfeest op onze school te vieren. We hebben de Sint 

en twee Pieten uitgenodigd om, als ze gezond zijn, bij ons het feest te vieren. I.v.m. de huidige 

situatie rond het coronavirus hebben we besloten om de Sint en zijn Pieten binnen te ontvangen en 

houden we deze keer geen praatje op het plein. We houden ons tijdens het feest aan de regels van 

het RIVM. De kinderen mogen deze keer hun eigen fruit en drinken mee nemen. Sinterklaas komt 

speciaal voor de groepen 1 t/m 4, maar ook de andere groepen krijgen de mogelijkheid om even met 

de Goedheiligman te praten.  

 

We hopen dat we samen met Sinterklaas en de Pieten een mooi verjaardagsfeest kunnen vieren. 
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Stand van zaken COVID-19 

We hebben helaas nog steeds volop te maken met COVID-19 in ons land, waardoor we nog steeds 

geen ouders kunnen toelaten in de school. Mocht u vragen hebben of ons willen spreken, dan kan 

dat natuurlijk altijd op afspraak! We missen het koffie-uurtje en het spontane gesprek in de gang met 

u en de gezelligheid, die dit met zich meebrengt. Gelukkig is er voor en na schooltijd vaak wel de 

gelegenheid om een praatje bij de heg te maken en dit moeten we dan vooral ook blijven doen. We 

stellen het erg op prijs dat u als ouders, bij het halen en brengen van de kinderen, de richtlijnen in 

acht neemt en dat u bereid bent om ‘online’ gesprekken met ons te voeren. Zo kunnen we ons werk 

in deze bijzondere tijd blijven doen. Het belangrijkste is, dat we er samen voor zorgen dat we gezond 

blijven en op school onderwijs aan de kinderen kunnen blijven verzorgen. Enige tijd geleden hebben 

we u gevraagd of u ons in school bij verschillende activiteiten wilt helpen. Er is een mooie groep 

ouders die graag wil helpen. Daar zijn we dankbaar voor. Zo gauw het weer mag, maken we graag 

gebruik van uw hulp! 

Zending 

Sinds het begin van dit schooljaar zijn wij als school sponsor van Compassion. In een eerdere 

nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over Edson, ons sponsorkind. Een aantal kinderen uit groep 7 is bij 

de andere groepen langs geweest om te vertellen over Edson en de situatie waarin hij leeft. We 

merken dat dit de kinderen betrokken heeft gemaakt bij de zending. Samen hebben we al ruim 200 

euro opgehaald voor Edson en zijn familie.  

Begin september hebben de kinderen van groep 7 een brief naar Edson gestuurd voor zijn 

verjaardag. Afgelopen week hebben we weer een brief van hem ontvangen. Hierin staat dat Edson 

zijn favoriete eten rijst met vlees is en dat zijn lievelingskleur blauw is. In de brief schrijft hij ook, dat 

hij erg blij was met de verjaardagsbrief. Hij bedankt ons en wenst iedereen alvast goede Kerstdagen. 

 

(Tekening van Edson: stoel, bad en emmer) 

 
  



3 
 

Inning ouderbijdrage 2020-2021 
In november en maart zal de ouderbijdrage weer worden geïnd. Tegelijkertijd worden met de 

ouderbijdrage de schaatslessen in de groepen 5, 6 en 7 en een bijdrage voor het afscheid van groep 8 

geïnd. 

De (termijn)bedragen zijn als volgt: 

Groep Ouderbijdrage Schoolschaatsen Afscheid gr. 8 Totaal Termijn 1 
(november) 

Termijn 2 
(maart) 

1 € 40,00   € 40,00 € 20,00 € 20,00 

2 € 40,00   € 40,00 € 20,00 € 20,00 

3 € 40,00   € 40,00 € 20,00 € 20,00 

4 € 40,00   € 40,00 € 20,00 € 20,00 
       

5 € 40,00 € 10,00  € 50,00 € 25,00 € 25,00 

6 € 40,00 € 10,00  € 50,00 € 25,00 € 25,00 

7 € 40,00 € 10,00  € 50,00 € 25,00 € 25,00 
       

8 € 40,00  € 20,00 € 60,00 € 30,00 € 30,00 
 

Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u contact opnemen met Helena Westerhof 

(adm.frissel@pcbodantumadiel.nl). 

 
Data  

  6 t/m 13 november Week van de Mediawijsheid 

20 november Studiedag team; leerlingen vrij 

  4 december Sinterklaas op school 

17 december Kerstviering met de hele school 

18 december Leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 

19 december t/m 3 januari Kerstvakantie 

 

 


