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Feest van licht 
Maandag 31 oktober is het Hervormingsdag. We herdenken 
de reformatie met als boodschap dat de wij de zonden niet 
kunnen afkopen met geld maar dat Jezus heeft betaald met 
Zijn bloed. Toch heb ik het gevoel dat Hervormingsdag 
langzaam naar de achtergrond verdwijnt en plaats maakt 
voor een ander feest waarin duisternis en angst het doel is. 
Dit maakt 31 oktober een dag van uitersten. Feest van 
duisternis en angst of een feest waarin Jezus als het Licht 
der wereld centraal staat. U zult nu vast denken: ach, waar 
maakt hij zich druk om, aan Halloween doen wij toch niet 
mee. Fijn als u hier niet aan mee doet, maar is het er niet 
aan mee doen een optie voor onze kinderen? Wanneer ze 
rond deze periode willen zwemmen in Veenendaal, langs 
etalages lopen of door de wijk fietsten naar school? 31 
oktober geeft ons de kans om te vertellen aan onze 
kinderen dat de liefde van Jezus het L icht in de 
wereld brengt en dat door Hem angst en duisternis geen 
ruimte krijgen. Deelt u dit verhaal ook? 

 
De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u op woensdag  
30 november. Een aantal belangrijke punten voor de  
komende periode willen we onder uw aandacht  
brengen. 

Bijbeltekst van de maand 
Psalm 145:13  
“Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, Uw 
heerschappij omvat alle generaties.” 

Agenda 
Do 20 okt:  Open inloop groep 3 t/m 8  
Vr 21 okt:  Sing-in Fuikenweide  
Ma 24 okt:  Herfstvakantie tot vr 28 oktober                     
Ma 31 okt: Hervormingsdag 

De Vreedzame School start blok 3  
 Wenmorgen nieuwe kleuters 

Di 1 nov  Open inloop groep 3 t/m 8  
Les 1 wonderlijk gemaakt 
November Muziekknap maand 

Wo 2 nov Dankdag 
Spreekuur CJG 8:15 - 9:30 Fuikenweide 

Wo 9 nov Open huis onderwijsgroep GAVE 
Ma 14 nov Inloopweek 
 Eerst schooldag groep 1D 
Do 17 nov Inloopweek 
Wo 23 nov Ouderavond  
Vr 25 nov Gebedsbijeenkomst ouders FW 
Wo 30 nov  Gebedsbijeenkomst ouders SH 
 Nieuwsbrief november 

Afscheid 
Per 1 december nemen we afscheid van onze intern 
begeleider Elisabeth van den Berg. Vanaf de start van De 
Bron heeft Elisabeth meegewerkt aan wat de school nu is 
geworden. Wij zijn enorm dankbaar voor al het werk wat 
Elisabeth in De Bron heeft gestoken.  
We wensen Elisabeth veel werkplezier en Gods zegen voor 
de toekomst. 

Parkeren in de wijk 
De buurtbewoners van de Fuikenweide willen u vragen om, 
wanneer u kinderen komt halen of brengen, de auto niet in 
de rode maar in de groene straten te parkeren. Hierdoor 
blijft de 
verkeerssituatie 
overzichtelijk voor 
de leerlingen die 
op de fiets komen 
en de straat 
bereikbaar voor de 
buurtgenoten. 
Hartelijk dank voor 
uw medewerking. 

Ouderavond 
Op woensdag 23 november wordt er een ouderavond 
georganiseerd waar u van harte voor bent uitgenodigd. We 
starten de avond om 19.30 uur op de locatie Fuikenweide. 
De officiële uitnodiging met het programma ontvangt u 
binnenkort. 

Fruit en traktaties 
Het komt met regelmaat voor dat er tijdens de pauzes en de 
verjaardagtraktaties heerlijk wordt gesnoept door de 
leerlingen en de leerkrachten.  
Het trakteren en eten van gezonde producten heeft onze 
voorkeur. Denkt u hierin tijdens het vullen van de 
schooltassen en het maken van de traktaties? 

Inloopweek 
Op maandag 14 en donderdag 17 november is er weer 
inloopweek. De leerkracht van de groep nodigt u van harte 
uit om in de klas te komen kijken. Verdere informatie en hoe 
u zich kan inschrijven volgt via Parro. 

Dankdag 2022 
Woensdag 2 november vieren wij dankdag. U bent van harte 
uitgenodigd om dit met ons te vieren in de Pniëlkerk, 
Ghandistraat 2 te Veenendaal. De bovenbouwdienst begint 
om 9.00 uur waar ds. Van der Rhee de dienst zal leiden. 



  

De onderbouwdienst begint om 11.15 uur waar ds. Karelsen 
de dienst zal leiden. Denkt u aan de collecte voor MAF 
(Mission Aviation Fellowship)?  
Verdere informatie over de dankdagdienst ontvangt u via 
Parro. 

Lever je oude mobiel in 
Bram uit groep 6B is een actie 
gestart voor Stichting 
Opkikker. Je kan je oude 
mobiel of tablet inleveren 
zodat Stichting Opkikker een 
lichtpuntje kan bieden voor 
gezinnen waarvan een kind 
ernstig ziek is. Nu staat de 
inleverbox op de Fuikenweide 
en u ontvangt een bericht 
wanneer de inleverbox op de 
Spiesheem staat.  

Mediatoren 
Wij zijn trots dat er ook 
dit jaar weer 
mediatoren zijn die ons 
willen helpen de fijne 
sfeer op De Bron vast 
te houden. Alvast 
hartelijk dank voor 
jullie inzet in en rond 
de school! 

 

 
 
 
 
 

Contact 

Rudi Zaaijer locatieleider De Bron 
Spiesheem 54  Fuikenweide 1 
T: 0318 508510  T:0318 522810 

E: debron@gavescholen.nl 

 Locatie Spiesheem 

 Locatie Fuikenweide 
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