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Wandelen in het 
donker 
De feestmaand komt eraan. Bomen worden opgetuigd en de 
winkelstraat hangt vol met lampjes en versieringen. De 
Bijbeltekst van de maand geeft ons vanuit Jesaja een 
profetie over de komst van Jezus. Het volk dat in de 
duisternis wandelt zal een groot licht zien. Staat er 
geschreven. Zou deze tekst voor ons ook actueel kunnen 
zijn? Ondanks het licht wat wij zelf creëren met de lampjes 
die wij ophangen? Laat Jezus het stralende licht voor de 
volken zijn, waardoor de donkere dagen voor kerst voor 
eeuwig verdwijnen. Dat is de boodschap die wij de komende 
maand aan de leerlingen willen meegeven.  

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

Bijbeltekst van de maand 
Jesaja 9:1a 
“Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien” 

Agenda 
Dec:  Deze maand les 2 “Wonderlijk Gemaakt” 
Ma 5 dec:  Sinterklaasfeest op De Bron 
Di 6 dec:  Open inloop groep 3-8 
Do 15 dec: open inloop groep 3-8 
Wo 21 dec:  Kerstviering  
Wo 21 dec: nieuwsbrief december 
Vr 23 dec:  kerstlunch bovenbouw 
Vr 23 dec:  onderbouw vrij 
Ma 26 dec: Start kerstvakantie 
Vr 6 jan:  Einde kerstvakantie 

Ouderavond 
Woensdagavond 23 november was er een ouderavond op 
De Bron. We hebben nagedacht over de input voor het 
nieuwe vier jarig schoolplan. Er werd door ouders 
constructief meegedacht over waar onze sterktes, zwaktes, 
uitdagingen en bedreigingen liggen. Naast deze belangrijke 
input gaf deze avond mij het vertrouwen dat we als De Bron 
op de goede weg zijn om ons onderwijs voor uw kinderen en 
onze leerlingen nog mooier te maken. Hartelijk dank voor 
uw aanwezigheid. 

Dankdag 
De opbrengst van de collecte op Dankdag in alle kerken was 
€ 947,03 voor de TFC van de familie Ketelaar die 

uitgezonden gaat worden voor de MAF. Dat is iets om 
dankbaar voor te zijn. 

Kerstviering 
Woensdag 21 december zal de kerstviering plaatsvinden in 
de Pniëlkerk aan de Ghandistraat 2 in Veenendaal. De 
viering voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 + groep 4a, 
zal beginnen om 18.00 uur. De viering voor de overige 
groepen start om 19.15 uur. U bent van harte uitgenodigd 
om tijdens deze vieringen aanwezig te zijn. Komt u ook? 

Studiedag 
Op 19 oktober hebben wij als collega’s een studiedag gehad. 
Het thema was “teamleren” Drs. Ellen Aanen nam ons mee 
in de wereld van “Collectief Efficacy” Waarin het geloof iets 
te kunnen als team een significant effect heeft op de 
prestaties in de klas. Het was een fijne studiedag waarin we 
als team weer verder zijn gegroeid. Mocht u meer willen 
weten over dit onderwerp klik dan hier. 

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. De inleverboxen staan op 
de Fuikenweide en ook op de Spiesheem. Helpt u mee? 

Sinterklaasfeest 
Op maandag 5 december verwelkomen wij Sinterklaas op 
beide locaties. Via Parro ontvangt u verdere berichten over 
het sinterklaasfeest.  

Oudergebedsteam 
Het oudergebedsteam komt iedere laatste woensdag van de 
maand om 8:30 uur samen op de Fuikenweide en op de 
Spiesheem. Er is ruimte voor meer ouders/verzorgers om 
deel te nemen aan het gebedsteam op beide locaties. Wilt u 
bijdragen aan dit belangrijke initiatief? Stuur mij dan even 
een berichtje.   

Crowdfunding 
Ik ben Rianne Mohr, 38 jaar. 
Sommige ouders zullen mij 
kennen want ik loop 
inmiddels al een aantal jaar 

rond op het schoolplein      
Voor degene die mij niet 
kennen; ik ben de moeder 
van Yarah (groep 8), Hannah 
(groep 5) en Noah (groep 4). 
 

https://drs-magazine.nl/artikelen/samen-ben-je-sterker


  

In juli 2021 kreeg ik de diagnose Multiple Sclerose (MS) 
waardoor onze wereld op zijn kop kwam te staan. Ik geniet 
van het leven en wil dat blijven doen maar deze ziekte 
belemmert mij steeds meer.  
 
1 mei 2023 ga ik naar Mexico voor een 
stamceltransplantatie om mijn ziekte te stoppen. Dit is in 
Nederland helaas (nog) niet mogelijk maar het is voor mij 
geen optie om hier nog langer op te wachten. 
Deze behandeling verandert mijn reis van ziek, naar weer 
leven met toekomstperspectief. 
 
We hebben de Stichting Riannes Reis met MS opgericht, 
voor de Crowdfunding van het benodigde bedrag van 
€65.000.  
Onze kinderen willen mij heel graag helpen om dit doel te 
bereiken. Zij hebben mooie kerstkaarten gemaakt die ze als 
pakketje van 5 stuks verkopen voor €5. Deze pakketjes 
worden in de klassen van onze eigen kinderen meegegeven 
naar huis en kunnen met de QR-code op de meegeleverde 
flyer betaald worden.  
 
Wilt u hier ook aan bijdragen?! De kerstkaarten kunnen ook 
besteld worden via onderstaand mailadres! Als u de 
voorkeur geeft aan contante betaling, kunt u dat daar ook 
aangeven! info@riannesreismetms.nl 
 
Heeft u vragen over lopende of toekomstige acties, de 

stichting, of wilt u doneren?! www.riannesreismetms.nl   
RiannesReismetMS  

riannes_reis_met_ms 

 
Ik zou het leuk vinden als jullie mijn reis willen volgen!  

Lieve groet, Rianne en familie. 

(NB: website en Crowdfunding online vanaf 5 december) 

 

Contact 

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

E: debron@gavescholen.nl 

mailto:info@riannesreismetms.nl
http://www.riannesreismetms.nl/
mailto:tov@gavescholen.nl

