
 

 

Nieuwsbrief 
 

 

 

Bij het einde van het jaar… 

Opnieuw ligt er weer een jaar bijna achter ons.  
Een jaar waarin veel gebeurd is met fijne en mooie dingen. We begonnen de 
kerstvakantie vorig jaar met een extra week vanwege de corona-maatregelen. 
Langzamerhand kon er versoepeld worden en nu lijkt alles weer ‘’normaal’’. 
Dankbaar zijn we voor Gods bewaring over ons.  
Er was en is echter ook verdriet en rouw. Er is ziekte bij enkele ouders. Veel sterkte 
toegewenst bij al deze moeilijke dingen. 
  
 
 

 

Personeel 

Juf van den Top hoopt na de kerstvakantie haar werk weer op te pakken in groep 5 na een periode van 
zwangerschapsverlof.  Ook juf Van Ginkel zal na de kerstvakantie weer beginnen. Juf Nieuwenhuyzen is 
inmiddels weer iedere woensdag in de gymzaal en na de kerstvakantie bouwt ze ook in groep 7 op. Eerst 
de vrijdagmiddag en na een aantal weken hele dagen. Juf Van Hoef hoopt per februari weer te beginnen. 

Kerstfeest 

Donderdagavond mochten we weer samen met de kleuters het Kerstfeest vieren. Het was bijzonder na de 
coronaperiode. Vrijdagmorgen mochten we weer “naar gewoonte” met de hele school kerstliederen 
zingen  in de hal van onze school. Het blijven bijzondere, waardevolle momenten.   
 
 

December 

2022 

Belangrijke data 

9 januari eerste 

schooldag  

Verjaardagen 

 9/1 juf Visser 

12/1 meester Mosterd jr. 

18/1 meester Van Ee 

19/1 juf Dirksen 

23/1 juf Van Hoef 

 

  

 

 

Want een Kind is ons geboren, 

een Zoon is ons gegeven,  

en de heerschappij is op Zijn schouder; 

en men noemt Zijn naam Wonderlijk, 

Raad, Sterke God, Vader der 

eeuwigheid, Vredevorst. 

Jesaja 9:5 



 

 

 
Kleuterkerstzang… 

 

 
Kort verslag MR-vergadering 15-12-2022 

De MR heeft weer haar eerste vergadering belegd. Voorafgaand aan de vergadering was er een korte 
ontmoeting met de Raad van Toezicht. Tijdens de vergadering bespraken we onder andere de begroting 
van 2023-2027. Daar konden we als MR weer mee instemmen. Verder bespraken we nog kort het 
inspectierapport. Ook evalueerden we de benoemingsprocedure van de nieuwe directeur. 2 MR-leden 
hadden zitting in de benoemingscommissie. 

We kijken terug op een goede vergadering. 

Met vriendelijke groet, 

De MR 

 

Bericht van de gemeente Ede 

Ouders met geldzorgen 

Door de hoge energierekeningen en stijgende kosten maken steeds meer mensen zich zorgen over geld. 
Ouders kunnen moeite hebben om rond te komen en hun rekeningen te betalen. Zij kunnen 
gebruikmaken van verschillende financiële regelingen.  

Algemene regelingen 

Er zijn verschillende regelingen voor ouders met een laag inkomen en hun kinderen. Ook is nog niet 
iedereen bekend met de energietoeslag. Door de stijgende energiekosten hebben inwoners met een laag 
inkomen in 2022 recht op een eenmalige energietoeslag van € 1.300,-. 

Op de website van de gemeente Ede staan al deze regelingen bij elkaar. Er staat hoe ouders kunnen 
berekenen waar ze recht op hebben en hoe ze de regelingen aan kunnen vragen. Ze vinden er ook 
informatie over hulp bij het aanvragen. Daarnaast staan hier tips om gratis of via goedkope aankopen 
energie te besparen. 

Extra regelingen voor kinderen 

Voor kinderen van inwoners met een laag inkomen hebben we een aantal aanvullende 
inkomensregelingen: 

• Diplomazwemmen; een bedrag van € 673,- om zwemdiploma A te halen. 

• Meer Kinderen Meedoen; een tegemoetkoming van € 220,- om te kunnen sporten of een cultuur- 
of recreatie-activiteit te doen via onze webshop op www.ededoetmee.nl. 



 

• Kindpakket: voor kinderen op de basisschool een bedrag van € 138,- en voor kinderen op het 
voortgezet onderwijs een bedrag van € 193,- per jaar. 
 
• Schoolgaan: een gerecyclede fiets en een nieuwe laptop voor kinderen die voor het eerst naar het 
voortgezet onderwijs gaan. 

Wie kunnen deze regelingen aanvragen? 

Een echtpaar komt voor onze regelingen in aanmerking als hun inkomen lager is dan € 2.109,- en als zij 
een beperkt vermogen hebben. Voor een alleenstaande ouder is het maximale inkomensbedrag € 1.477,- 
(en ook beperkt vermogen). Ouders die een schuldentraject volgen of gebruikmaken van de Voedselbank 
komen ook in aanmerking voor deze regelingen. 

Alle hierboven genoemde bedragen gelden vanaf 1 januari 2023. De bedragen die in 2022 gelden staan 
nog tot 1 januari 2023 op www.ede.nl. 
 

Hoofdluis     

Na de kerstvakantie is er weer een controle. Ziet u hoofdluis of neten bij uw kind, 
dan is het fijn (zoals ook heel veel gebeurt!) dat u dit aan ons bekend maakt. Als 
het uw voorkeur heeft kunt u het ook aan mevr. v.d. Brink-Versteeg melden: 0318-
457579. 
 

Kerstdagen en vakantie 

We wensen u gezegende Kerstdagen en heil en zegen voor 2023 voor u, de 
kinderen en ons allemaal! We hopen elkaar op 9 januari 2023, na een fijne 
vakantie, weer terug te zien!  
 

‘t Licht dezer wereld is reddend verschenen, 

‘t Woord dat voor eeuwig bij God was werd vlees! 

Christus komt mensen met God weer verenen,  

zondaars verlossen van oordeel en vrees! 

Wie kan die liefde van Christus doorgronden,  

Christus daalt neder als ‘t Offer der zonden! 
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