
 

 
 
 
 
Algemeen  
Deze week laten de Bijbelverhalen zien hoe belangrijk 
vertrouwen is en wat er gebeurt als je iemand niet 
meer vertrouwt. Volgende week gaan de verhalen 
gelukkig verder. Het gaat dan over vergeving en het 
weer goedmaken. 
We proberen ook deze keer weer om de boodschap 
uit de verhalen van Jozef en zijn broers te vertalen 
naar het hier en nu. 
 
Voorstellen Isata  
Sinds 2017 sponsoren we via WorldVision steeds 
twee kinderen. In de vorige nieuwsbrief meldden we al 
dat de sponsoring van Nofita vanwege heel positieve 
redenen stopgezet kan worden. 
Naast Harrison uit Oeganda gaan we nu ook Isata 
Fanday, een meisje van 8 jaar, financieel 
ondersteunen.  

Isata woont in Sierra 
Leone. Dit is een van de 
armste en minst 
ontwikkelde landen ter 
wereld. Meer dan de helft 
van de kinderen gaat niet 
naar school. Met onze 
sponsoring steunen we 
het onderwijs, 
gezondheidszorg, water 
en economische 
ontwikkelingen van Isata 
en haar leefomgeving. 

 
Groepen naar huis 
Vandaag heeft u helaas twee keer mail ontvangen 
waarin we u meedeelden dat we voor de groepen 1/2, 

3/4  en 7/8 thuisonderwijs moeten gaan verzorgen.☹ 

De groepen 5 en 6 verwachten we nog steeds 
gewoon op school.  
 
Studiedag 
Aanstaande dinsdag staat een studiedag gepland. 
Deze gaat door. Alle leerlingen hebben die dag vrij.  
Er worden dan ook geen online lessen gegeven. 
 
Rommelvlietdag 
Op de kalender staat volgend weekend de 
Rommelvlietdag gepland. Enige tijd geleden al 
hebben we gemeld dat deze verplaatst wordt naar het 
voorjaar. De datum is nu nog niet bekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corona en sint – kerst 
Door alle maatregelen kan het zijn dat we moeten 
besluiten om de sint- en kerstviering anders te laten 
verlopen dan gepland.  
Toch blijven we proberen om dat zo te doen dat het in 
ieder geval voor de leerlingen toch fijne vieringen 
worden! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Agenda 
Di 23 nov  studiedag, alle leerlingen vrij  
Wo 1 dec  inloopspreekuur CJG 8-9 u 
Vr 3 dec  ochtend: sint op school 
Vr 3 dec  middag: studiemiddag, vrij  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Lizeth Vellekoop 
Directeur 
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