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Brunssum, juli 2022
 

Het is alweer zomer. Inmiddels is ons
jubileumjaar een half  jaar verder. En er hebben
al een aantal mooie activiteiten plaatsgevonden.
In deze nieuwsbrief  is hiervan een sfeerverslag

te zien.  
 

De eerstvolgende activiteit is de reünie op
ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2022.   Er zijn al een

aantal aanmeldingen binnen, maar het zou
natuurlijk tof zijn als er nog veel bijkomen! 

 
Hartelijke groeten namens comité 100-jarig

bestaan,
Marleen Luit en Daniëlle van der Niet  

 

Schrijf in ieder geval de volgende data
vast in uw agenda: 

zaterdag 17 september 2022: REÜNIE 

 

2022

"Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw"
( 1  K R O N .  1 6 : 3 8 )



DANKDIENST: 
Zondag 15 mei was de dankdienst in het
Openluchttheater in Brunssum. Het was een
stralende dag. (Meester) Peter Baan sprak over Psalm
100: Dankbaarheid. En dat gevoel overheerst
inderdaad. Dankbaarheid dat God ons al zoveel jaar
nabij is, dankbaarheid voor kinderen, ouders en nog
zoveel meer! 

   

PLEINFEEST:
Woensdag 15 juni was ons pleinfeest. Vanwege slecht weer was de datum een weekje verplaatst. Er was
een buitenspeeldag in de wijk en er was sprake van een leuke samenwerking met het buurtnetwerk van
Brunssum West. Er was een kinderrommelmarkt, poffertjes eten, voetballen, spelletjes, ijsjes en een
springkussen. Er kwamen zo'n 450 kinderen op af! Het was een groot feest op het plein en in de
Spoorstraat. Hieronder een impressie van deze dag. 

   

directeur Gerte
Offeringa tijdens

haar
openingswoord

Overvolle tribunes:
fantastisch veel bezoekers!

band en zangers(allemaal
juffen!) tijdens de samenzang



Er zal een ontvangst in de klassen zijn, ingedeeld op leeftijdsgroepen, zodat u mensen om u heen
hebt uit dezelfde periode;
Daarna is er de mogelijkheid tot een korte wandeling/ speurtocht in de omgeving van school.
Ook is er een verzorgde lunch;
Tot slot is er de mogelijkheid tot napraten/ doorpraten/ ontmoeting onder het genot van een hapje
en drankje op het schoolplein.

REÜNIE :
Een reünie is toch echt het meest leuk als er veel mensen zijn. Willen jullie hieraan meehelpen? Nodig
mensen uit of geef ons tips. Vanwege de Wet  op AVG hebben we geen gegevens van mensen uit het
verleden en dus kunnen we alle hulp gebruiken . Op zaterdag 17 september 2022 is de reünie van
100 jaar Gereformeerde basisschool Benjamin.

De reünie start om 11.00uur op school (Koolweg 9 in Brunssum) en duurt tot ca. 15.00uur. 

Liefst aanmelden voor 1 augustus. De eigen kosten voor deelname aan deze reünie zijn €7.50 p.p.
Overige kosten zullen wij als school op ons nemen. Vanwege gemaakte kosten kan dit geld niet
terugbetaald worden bij eventuele afmelding. Zou het om een of andere reden nodig zijn dat wijzelf de
reünie moeten afzeggen, dan krijgt u de betaalde kosten natuurlijk wel terug!

Aanmelden kan via de link:  https://forms.office.com/r/35xQQuaEF7 
Ook maken we een Facebookpagina aan voor deze aanmeldingen. Zou u dit willen verspreiden in uw
omgeving? Bij voorbaat dank! 

   

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar anderen! Voor vragen of opmerkingen: 100jaargbbenjamin@gmail.com 

JUBILEUMBOEK:
De afgelopen maanden is er door schrijfster Femmie
van Santen hard gewerkt aan een kinderboek over de
historie van school. Geschikt voor kinderen, maar ook
een feest van herkenning voor volwassenen. Het boek
wordt momenteel gedrukt en na de zomervakantie
zal het boek feestelijk worden uitgedeeld. Alle
kinderen zullen het boek sowieso cadeau krijgen. En
we onderzoeken ook nog de optie om het boek te
bestellen voor geïnteresseerden.   

   

Begin september komt er weer een nieuwe
nieuwsbrief uit met daarin de allerlaatste

informatie over de reünie en ons jubileumboek.


