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Nieuwsbrief oktober 2022 

Sorry, ik ben aanwezig 
Vorige week was ik aanwezig bij het jubileum op de 
muziekschool. Tijdens de prijsuitreiking werd de 
naam van een vrouw omgeroepen, maar ze had het 
in eerste instantie niet gehoord. Toen de jury al bij 
de volgende winnende persoon was, kwam de 
vrouw naar voren en sprak de woorden ‘Sorry, ik 
ben aanwezig’. Bescheidenheid en verlegenheid zijn 
kenmerken van kinderen die we vaak niet direct op 
de radar hebben. Daarom staan mijn collega’s 
iedere ochtend bij de deur om IEDEREEN te zien. 
Om tegen alle kinderen te zeggen: ‘Hallo, fijn dat je 
er bent!’ 
 
Maandtekst  
Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, Uw 
heerschappij omvat alle generaties. Psalm 145 vers 13 
 
Agenda 
Woensdag 2-11 = Dankdag in de Sionskerk 
Woensdag 9-11 = Open Huis Onderwijsgroep GAVE 
Maandag 14-11 = Studiemiddag  
           (Alle kinderen zijn VRIJ vanaf 12.00 uur) 
Woensdag 16-11 = Verjaardag juf Cobi (administratie) 
 
Mededelingen 
• Helaas kunnen we 4 november als school niet 
meedoen met het Schoolontbijt. Er hadden zich 
teveel scholen opgegeven.  
• Veel ouders/verzorgers hebben het 
tevredenheidsonderzoek ingevuld. Heel veel dank 
en binnenkort zal ik u een samenvatting geven. De 
vragenlijst kan nog tot vrijdag worden ingevuld.  
• Deze week is Saabir (een nieuwe leerling) gestart 
in groep 1. WELKOM! 
 
Dankdag in de Sionskerk 
Woensdag 2 november gaan we met alle kinderen 
naar de Sionskerk. We willen God danken voor alle 
zegeningen die we met elkaar hebben ervaren. De 
kinderen uit de bovenbouw fietsen naar de kerk en 
voor de kinderen uit de onderbouw is vervoer 
geregeld. Alle ouders zijn hierbij uitgenodigd.  
Start kerkdienst = 11.30 uur  

 
 
Open Huis 
Woensdag 9 november staat de schooldeur open 
voor alle ouders/verzorgers in Veenendaal die 
kennis willen maken met een school in de buurt, 
een school van Onderwijsgroep GAVE. U bent onze 
belangrijkste ambassadeur, dus geef dit rustig door 
aan uw buren en familie. Bedankt!  
 
Nieuwe tafels en stoelen 
Wat zijn we blij dat we 
dit schooljaar nieuw 
meubilair mogen 
uitkiezen voor onze 
school. Een grote wens is 
hiermee in vervulling 
gegaan en we hebben er 
nu al zin in! Hierover later uiteraard meer 
informatie.  
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Kinderboekenmaand 
Het thema van de Kinderboekenmaand is Gi-ga-
groen! De afgelopen weken hebben we rondom dit 
thema gewerkt op school. Groep 5/6 heeft 
gewonnen als ‘groenste klas’. Alle kinderen van 
school hebben een groen aardigheidje gekregen 
van school.  

 
 
Adreswijziging  
Heeft u een adreswijziging of een nieuw mailadres? 
Laat het ons weten: adm.tov@gavescholen.nl 
 
Contact 
Locatieleider Jan-Jaap Vermeer 
Pr. Willem-Alexanderpark 602 
T: 0318-522807 
E: tov@gavescholen.nl  
W: tov.gavescholen.nl 
 
  
 
 
 
 


