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Van de directeur 

Dankdag 2022 
Danken in de duisternis. Hoe kunnen we nu danken nu alles in de wereld zo op z’n kop staat. Oorlog, verdriet, 
aanslagen, spanningen, enorme inflatie, torenhoge energiekosten, Corona, onrust op allerlei terrein, het 
houdt maar niet op. We vragen ons allemaal af; waar het naar toe gaat…… en dan danken? 
 
Als we ons gevoel in een groter perspectief zetten nml. die van 
de hele wereld dan is er in Nederland nog heel veel te danken. 
Er is volop eten en drinken, we hebben allemaal onderdak, de 
scholen zijn open, er is vrijheid op veel terreinen, er zijn 
mogelijkheden tot ontspanning, tot sport, tot allerlei 
ontmoetingen. Zo bezien is er nog licht bij ons in vergelijking 
met zoveel anderen in deze wereld.  
 
Daarbij is het van groot belang dat we zien waar dat licht vandaan komt. Dat komt niet van de mens zelf, wij 
hebben de duisternis liever dan het licht; zegt de Bijbel. God is het Licht zegt Johannes in de tekst hierboven. 
Laten we dat Licht niet uitschakelen door de mens centraal te zetten. Door Jezus centraal te zetten staan we 
volop in het licht want in Hem is geen duisternis. Ook niet op dankdag 2022. 

 

Uit de school 

Nieuwe naam nieuwsbrief 
Joas Kensmil (BB1) heeft de prijsvraag voor de nieuwe naam van de Nieuwsbrief gewonnen: 

Bijgepraat vanuit de Molenstraat 

We gebruiken deze naam nu nog niet omdat we nog bezig zijn met het invoeren van een nieuwe huisstijl.  
De andere inzenders ook hartelijk bedankt! 
 

Studiedag 
Op woensdag 26 oktober was er een studiedag  voor alle scholen van 
PCPO rondom het thema ICT. Een dag waar de ruim 200 werknemers 
van PCPO naast interessante workshops ook goede ontmoetingen 
hebben gehad. Het is goed dat we ons op ICT-gebied blijven ontwikkelen 
omdat de mogelijkheden steeds groter worden. Daarbij komt ook iedere 
keer weer de vraag bij ons op, is het verstandig om in alles mee te gaan 
omdat we ook geen leerlingen willen zien die de hele dag achter een 
scherm zitten. Voorlopig zien we het als middel en niet als doel. 

 

Ouderbijdrage 

Hartelijk bedankt voor de betalingen van de ouderbijdrage. Van heel veel kinderen hebben we de bijdrage 
ontvangen, heel erg fijn! Mocht u dit nog niet hebben gedaan of hebt u zorgen m.b.t. deze betaling, neem 
dan contact op met Gerard Rutterkamp, onze directeur. 
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Organisatie 

 
 
Dankdag 2022 
Woensdag 2 november a.s. vieren we dus met ons allen dankdag 
in de Ontmoetingskerk. De viering begint om 9.00 uur. Dominee 
Blom van Hervormd Rijssen hoopt de dienst te leiden.  
Het thema deze morgen is: Dank elke dag!  
Er wordt op school voedsel ingezameld voor de voedselbank in 

Rijssen-Holten. Hiernaast ziet u de producten die we graag 

willen doorgeven.  

Doet u mee?  

Meer informatie komt er via Parro begin volgende week. 

 

 

Nationaal schoolontbijt 

Dinsdag 8 november vindt het nationaal schoolontbijt plaats. Onder aan deze Nieuwsbrief vinden jullie een 

meer informatie over dit Nationaal Schoolontbijt. 

 

Hoofdluiscontrole 
Woensdag 9 november is er weer luizencontrole. Via deze kolommen wil ik het 
luizenteam complimenteren met de trouw en de aanpak die ze rondom deze klus 
laten zien.  
 

 

Agenda  

Woensdag 2 november   Dankdagviering 
Woensdag 9 november   Luizencontrole 
Donderdag 10 november  MR-vergadering 
Donderdag 24 november  Breed onderbouw-overleg OB1, OB3 en MB1 vrij 
 

 

Goed doel wereldwijd 

Dorcas Voedselactie 
Komende maand krijgen de leerlingen van de onder- en middenbouw een kaart mee voor de voedselactie 
van Dorcas. Op school doen we de kleurplaat met de briefkaart. We hopen dat u via de QR-code meedoet 
aan de voedselactie voor de allerarmsten.  

 

 

Ter inspiratie 
 

 

 

    

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EfXQbUijHKg 
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