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Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Alle data D.V.

Presentatie Stichting Bethlehem
Vrijdagavond 31 maart hoopt mevrouw Weststrate
aan de hand van een PowerPoint presentatie te verGeboorte
Neline Struik, onze managementassistente, en haar tellen over het werk van stichting Bethlehem.
man zijn verblijd met de geboorte van een zoon: Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen.
Ook wordt er een collecte gehouden ten bate van de
Joas. We willen hen van harte feliciteren.
stichting. De avond zal geopend en gesloten worden
door dominee Weststrate.
Ziekte personeel
Onze onderwijsassistente, juf van Beek-Hazeleger is
na de bevalling verschillende keren in het ziekenhuis Locatie: Gereformeerde Gemeente in Nederland te
geweest voor behandeling. Ook is hun tweeling, Noa Barneveld, de Hoeksteen
en Ruben, weer in het ziekenhuis geweest. Allen mo- Tijd: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
gen weer thuis zijn. We hopen dat zij nu spoedig mag
Bethlehem is een kleine christelijke organisatie in
opknappen.
Juf Duijster mag gelukkig haar werk steeds meer op- Pretoria, Zuid-Afrika, werkend vanuit Bijbels perpakken. Ze is weer vaker te zien voor de spectief. Bethlehem is in 2014 gestart als een leerateschakelgroep 3/4 en hoopt vanaf de maand april ook lier voor kansarme vrouwen in naald- en kraalwerk.
weer op donderdag voor groep 3 te staan. Juf Wes- Thans uitgegroeid tot een ontwikkelingsorganisatie
sels daarentegen heeft weer rugklachten en moet werkzaam in diverse townships zoals, Hammandaarom werk verminderen. De kinderen zijn nu wat skraal, Refilwe en Cullinan. In deze gebieden verminder frequent in de plusgroep en het werk voor zorgt ds. Weststrate met een vertaler evangelisatie
diensten en bijbelklassen.
groep 4 is gehalveerd.
Typen
Gerlinde Hardeman (groep 8c) en Christian van de
Poppe (groep 8b) hebben hun typediploma gehaald.
Van harte gefeliciteerd!
OUDERCOLLECTIEF BARNEVELD
Uitnodiging Thema-avond
Gevaren van media, context van opvoeding
en praktijk van mediaopvoeding
Wanneer? 18 april 2017
19.30-22.00 uur
(inloop 19.15 uur)
Waar?
Van Lodenstein
College
Lunterseweg 94
Barneveld
Wie?
Ds. M. van Reenen
Hersteld Hervormd predikant te
Oldebroek
Opgeven? oudercollectiefbarneveld@kliksafe.nl
Deze avond is bedoeld voor ouders met kinderen in
groep 8 en/of kinderen op het voortgezet onderwijs.

Boomfeestdag
In 2017 is het 60 jaar geleden dat voor het eerst de
Boomfeestdag werd georganiseerd.
Ook de gemeente Barneveld pakt de ‘schop’ op om
bomen te planten. Dit jaar doet de gemeente het
samen met onze school. Op D.V. woensdag 22 maart
gaan de leerlingen van de groepen 8 en de
schakelgroep 6/7/8 aan de slag om in de groenstrook
aan de Jacob Catsstraat wilgenhutten te vlechten en
bomen te poten. De wethouders P.J.T. van Daalen en
G.J. van den Hengel helpen de kinderen op die dag
tussen 9.00 en 9.30 uur een handje mee. Er zal dan
ook een fotomoment zijn.
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op
vrijdag 7 april 2017.
Nieuwsbrief gemist? Archief nieuwsbrieven op
Interne Website (via www.ehb.nu knop inloggen)
Met vriendelijke groeten,
ook namens het team,
W.J. Kole en L. Hak

