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Beste ouders,

U bent aanwezig in stormen of stilte.
De schepping toont uw macht.
U bent aanwezig waar zon is of regen.
Uw licht schijnt in de nacht.
U bent aanwezig als vriend of als vreemde.
U geeft ons aan elkaar.
U bent aanwezig in zwijgen, in spreken,
in glimlach of gebaar.
Maak ons hart een huis waar uw liefde woont.
Laat ons spreken van uw grote trouw.
Leer ons zien en horen, uw stem verstaan.
Om een zegen te zijn in uw naam.
Om een zegen te zijn in uw naam.
U bent aanwezig in blijdschap en tranen.
In zwakte toont U kracht.
U bent aanwezig in denken en dromen.
Uw stem klinkt in de nacht.
U bent aanwezig in geloof en in twijfel.
U houdt mij stevig vast.
U bent aanwezig, vandaag en ook morgen.
Uw plan staat eeuwig vast.
Lied van Sela
Personeel
Fijn nieuws voor juf Marije en haar man Gerrit Jan. Zij
verwachten in juli hun vierde kindje. We willen hen langs
deze weg van harte feliciteren.

Vanuit de schoolcommissie
Verandering in moment van schoolcollecte.
Jaarlijks organiseert de schoolcommissie de schoolcollecte, waarvan de opbrengt enerzijds bestemd is
voor school en anderzijds voor een goed doel.
De schoolcollecte werd altijd in januari gehouden,
maar vanwege praktische redenen zal deze voortaan
in het najaar plaatsvinden.
Het duurt dus nog even, maar na de zomervakantie
ontvangt u verdere informatie over de schoolcollecte van 2018.
Vrijwillige ouderbijdrage
Jaarlijks ontvangt u een brief met het verzoek tot het
betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze werd
altijd in het najaar geïnd, maar deze zullen we in het
vervolg in de maanden februari/maart innen. U ontvangt de komende maand hierover een brief. De afgelopen jaren heeft er geen verhoging van de ouderbijdrage plaatsgevonden, terwijl de kosten wel verder
zijn gestegen. In overleg met Medezeggenschapsraad
is besloten om de ouderbijdrage met € 5,- per leerling
te verhogen. Voor het eerste kind betaalt u dan €30,-,
voor het tweede en derde kind betaalt u dan €25,- per
kind met een maximum van €80,- per schooljaar.
Vraag over schoolreis
Al een paar jaar zien we de kosten van de schoolreisjes snel stijgen. In de afgelopen paar jaar hebben we
dat deels kunnen dekken door de lunch vanuit de Ouderbijdrage toe te betalen. Als team stellen we ons de
vraag of we wel of geen lunch bij het schoolreisje boeken. We zijn benieuwd naar uw mening hierover. U zult
in de komende week een bericht in het ouderportaal
ontvangen met deze vraag. U kunt daarop met ja of
nee antwoorden. Op die manier hopen we inzicht te
krijgen hoe u daar als ouders in staat. Dit kunnen we
dan meenemen in ons besluit.
Materialen creatieve middag
We zijn heel blij met de verschillende materialen die
door u zijn ingeleverd. Voor nu zijn we alleen nog op
zoek naar piepschuim. Mocht u daar iets van hebben
liggen, wilt u dit dan inleveren bij juf Silvya?
Alvast hartelijk bedankt!
Op donderdag 15 februari staat de creatieve middag
door de hele school gepland.
Z.O.Z.

Oproep vanuit de Medezeggenschapsraad (MR):
Aan het einde van dit schooljaar zullen we afscheid nemen
van John van der Stok als voorzitter van de Medezeggenschapsraad.
Aan U de vraag : Wie zou zijn plek in MR willen innemen?
Aanmelden kan bij juf Agnes of bij juf Gonnelies.
Wij kijken uit naar jullie reactie!

Bericht vanuit groep 8
Groep 8 is op maandag 29 januari naar Schoonhoven
geweest. De kinderen uit de dolfijngroep hebben de
rest van de klas rondgeleid door Schoonhoven. Dit
gebeurde aan de hand van een zelf ontworpen VVVfolder. Er is verteld over de geschiedenis en de bijzondere gebouwen uit de stad. ’s Middags zijn de
open lesmiddagen op het Willem de Zwijger College
bezocht. Op dinsdag 30 januari heeft groep 8 het
Oosterlicht College in Vianen bezocht.

Zending
In de nieuwsbrief van oktober hebben we u verteld dat
we sparen voor Menno en Renate Venderbos. Zij zijn
uitgezonden door Operatie Mobilisatie naar Albanië.
Onderstaand bericht wilden ze met ons delen;

Vrijwilliger bij School's Cool: iets voor u?
Onlangs ben ik benaderd door de organisatie School's
Cool. School’s Cool is een organisatie die als doel stelt dat
een leerling die extra steun nodig heeft bij de overgang
van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs,
dankzij individuele coaching de schoolcarrière goed start
in de brugklas met meer kans op betere leerresultaten.
Zij doen dit door vrijwillige mentoren aan scholieren die
deze extra steun nodig hebben, te koppelen. Wij vinden
dit een mooi initiatief.
Voordat kinderen hiervoor aangemeld kunnen worden,
moeten er genoeg vrijwilligers zijn. Daarom doen wij ook
een beroep aan u, aan uw buurvrouw, een familielid, een
opa of oma etc. om u aan te melden als vrijwilliger/mentor.
Op woensdag 7 februari is er om 20.00 uur een informatiebijeenkomst op KBS Jan Bunnik in Lopik voor de geïnteresseerde vrijwilliger.
Bent u geïnteresseerd? Geef u op voor deze avond via;
contact@lekstroomschoolscool.nl
Bekijk de flyer op de website;
http://www.lekstroomschoolscool.nl/

Wij heten Menno en Renate en met onze zoon Jelmer
wonen wij in Durrës. Dat is een stad in Albanië. Hier
werken we samen met de kerk.
Sweet Mess is een programma voor kinderen met een
beperking, hun broertjes en zusjes en hun ouders. Een
paar families komen op maandagmiddag naar ons toe en
dan gaan we zingen, knutselen, luisteren naar een bijbelverhaal en aan het eind eten we wat.
Soms gaan we ook wel eens thuis langs bij deze families. Soms geven we ze dan een voedselpakket.
Op donderdagochtend gaan we naar een tehuis voor
kinderen met een beperking. Sommige kinderen komen
bijna niet buiten het terrein van dit tehuis en die nemen we mee voor een wandeling. Deze wandeling is altijd heel gezellig en fijn voor ons en voor de kinderen.
Groetjes, Menno en Renate
Agenda
Wo. 7-2

Informatiebijeenkomst op de Jan Bunnik
over School’s Cool
Creatieve middag

Do 14-2
Za 24-2
t/m zo. 4-3 Voorjaarsvakantie

Hartelijke groet namens het team,
Henry van Beusekom

