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Laatste nieuwsbrief van het jaar 
En daar is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2020…. een raar en onwerkelijk jaar. In vrijwel elke 
Bijgepraat en een groot deel van de e-mails staat het onderwerp corona centraal. Je zou bijna vergeten dat 
er nog zoveel ander nieuws is om te melden.  
 
Zo werken we vanaf de zomervakantie met een nieuwe 
rekenmethode in groep 1 t/m 6. En zijn gisteren de oude tafels 
en stoelen van de leerlingen van groep 3 t/m 8 opgehaald en 
vandaag zijn de nieuwe tafels en stoelen gebracht. We hebben 
voor onze kleutergroep prachtige nieuwe meubels besteld en 
alles zal rond de voorjaarsvakantie worden geleverd.  
De leerlingenraad heeft nieuwe materialen voor het buitenspelen 
uitgezocht en uitgedeeld in de klassen. De leerlingen hebben er 
dinsdag gelukkig nog mee kunnen spelen. Het is een kleine 
greep uit wat er ondertussen allemaal speelt. 
 

De afgelopen dagen heeft het team hard gewerkt om het online 
onderwijs voor de leerlingen zo goed mogelijk te organiseren, zodat we na de kerstvakantie met het 
onderwijs op afstand kunnen starten. Dit vraagt om flexibiliteit van collega’s, kinderen en ouders en zal voor 
een ieder niet altijd een makkelijke opgave zijn.  
 

 
 
 

  

 

Belangrijke data 

20 december juf Danielle jarig 

21 december t/m 3 januari kerstvakantie 

24 december meester Dick jarig 

25 en 26 december eerste en tweede kerstdag 

29 december juf Marlies jarig 

31 december oudjaarsdag 

1 januari nieuwjaarsdag 

29 januari juf Lotte (PSZ) jarig 

30 januari juf Caroline jarig 
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In januari wordt bekend gemaakt door het kabinet of we vanaf maandag 18 januari alle leerlingen weer op 
school mogen ontvangen. We hopen dat van harte, maar we weten niet hoe de situatie er over een paar 
weken uitziet. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen de komende weken. Als er nieuws is, 
zullen we dit via de e-mail aan u communiceren.  
 
We wensen jullie een heel fijne vakantie, een mooi kerstfeest en een heel goed en gezond 2021! 

                      
 

 
Kerststukjes  
Op vrijdag 11 december hebben de kinderen prachtige 
kerststukjes gemaakt. U heeft het kerststukje van uw kind vast al 
een mooi plekje gegeven. De ouderraad heeft gezorgd voor oase, 
kaarsen en groen. Heel fijn dat we nog meer groen hebben 
gekregen van een paar ouders en hadden we genoeg voor de 
alle kinderen van de school. Ouders bedankt voor het groen en 
ouderraad hartelijk bedankt voor het regelen van alle materialen 
en voor jullie hulp. 

 
Meer muziek met de Plusklas van Leerorkest Stichtse Vecht  
Meer muziek maken? Dat kan! Leerorkest Stichtse Vecht biedt middels de Plusklas voor groep 5 t/m 8 een 
buitenschools muziek programma aan voor meer verdieping en meer muzikaal plezier. Wat houdt dat in? 

● Orkestlessen 
● Privélessen 
● Concerten 
● Op kamp 

De plusklas is bedoeld voor groep 5 t/m 8 en voor meer informatie kunt u terecht op onze website. 
www.leerorkeststichtsevecht.nl/plusklas 
 
Oud papier 
Vanwege de corona-maatregelen wordt het oud papier op een andere wijze opgehaald. Hierbij een linkje 
naar de afvalwijzer, zodat u zelf kunt zien wanneer het oud papier wordt opgehaald in Breukelen. 
 
Ingezonden: geen lichtjesavond, maar lichtjeskaarten  
Midden in de donkere decembermaand verbindt traditiegetrouw een lint van licht de drie monumentale 
kerkgebouwen aan de Straatweg in Breukelen. De H. Johannes de Doperkerk, de Pieterskerk en de 
Pauluskerk willen op deze manier iets van de liefde van God en van de verbinding met elkaar en met de 
wereld laten zien. Helaas kan dit jaar door het coronavirus de 10de Lichtjesavond niet plaatsvinden, terwijl de 
boodschap van kerst en van de overwinning van het licht nu misschien wel extra hard nodig is. We missen 
nabijheid en merken hoe belangrijk het is om naar elkaar om te zien, elkaar te troosten en te bemoedigen. 
Maar als er geen echte lichtjes kunnen worden ontstoken en er geen hart kan worden gevormd op straat, 
kunnen we voor elkaar natuurlijk nog wel een lichtje zijn. De drie kerken stellen daarom met de projectgroep 
‘Samen tegen eenzaamheid Stichtse Vecht’ vanaf 18 december ‘Lichtjeskaarten’ beschikbaar voor de 
inwoners van Breukelen.  
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Deze ansichtkaarten zijn gratis te verkrijgen bij o.a. de deelnemende winkeliers en de kerken. Op de 
achterkant van de kaart staat de volgende toepasselijke tekst van Stef Bos: 
 
Geef licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
  
U kunt hier een persoonlijke boodschap aan toevoegen voor een buurvrouw of buurman, of voor iemand 
anders in het dorp en zo laten zien dat u aan hen denkt. 
  
Voor alle activiteiten die dit jaar wel doorgaan, waaronder de reguliere kerkopenstellingen en de (online) 
kerkdiensten, kunt u kijken op de volgende websites: 
www.samentegeneenzaamheidsv.nl 
www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/johannesdedoper-breukelen/ 
www.pieterskerk.info 
www.pauluskerkbreukelen.nl  
  

 

http://www.samentegeneenzaamheidsv.nl/
http://www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/johannesdedoper-breukelen/
http://www.pieterskerk.info/
http://www.pauluskerkbreukelen.nl/

