
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Van de directie: 
Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige 
Vader, Vredevorst. 
 
Een kind is ons geboren,  
Een zoon is ons gegeven. 
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig! 
Vrolijk kerstfeest iedereen. 
(cd: kerst = feest, vrolijk kerstfeest iedereen) 
 
 
 
 
 
Terwijl ik deze nieuwsbrief typ hoor ik in de 
verte kerstliedjes klinken en enthousiaste 
kinderstemmetjes meezingen.  
Morgen vieren we met elkaar het kerstfeest. 
Een beetje anders dan we hadden gehoopt, 
maar de inhoud verandert nooit. We vieren 
dat Jezus voor ons naar de aarde kwam, wat 
een geweldig cadeau!  
En in deze tijd wanneer alles nog een beetje 
meer onzeker is geworden mogen we 
vasthouden aan de belofte die God ons mee 
gaf:  
 
Want ik ben de Heer, je God, ik neem je bij de 
rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal 
je helpen. 
Jesaja 41:13  
 
Wij wensen u allen gezegende feestdagen toe 
en hopen de kinderen maandag 10 januari 
weer gezond op school te ontvangen! 
 

-Els de Groot -  
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Corona: 
En toen was daar toch het bericht dat de 
scholen eerder dicht gaan. Lang leek het erop 
dat dit niet zou gebeuren en toch werd de 
beslissing genomen.  
Deze beslissing doet wederom een groot 
beroep op onze gezamenlijke veerkracht.  
 
Volgende week wordt er geen onderwijs 
gegeven en is er alleen noodopvang voor 
kinderen van ouders met een cruciaal beroep.  
 
Voor alle groepen worden (online) 
activiteiten klaargezet. Het doel hiervan is 
vooral om enige invulling aan de extra week 
te geven. Deze activiteiten zijn niet verplicht 
en bieden ook geen nieuwe stof.  
Wat we wel nog als extra tip willen meegeven 
is om te blijven lezen. Voor alle vakken is dit 
heel belangrijk.  
 
 
 
 
 
Schoolontwikkelingen: 
De ontruimingsoefening is uitgesteld naar 
januari.  
In het nieuwe jaar gaan we ons verder 
bekwamen in het analyseren van gegevens, 
zoals bijvoorbeeld toetsen. Ook gaan we aan 
de slag met het functioneel inzetten van taal- 
leesonderwijs in andere vakgebieden.  
Tevens is de werkgroep voor het rapport hard 
bezig met  het uitwerken van verschillende 
opties.  
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Groenafval: 
Al meerdere keren hebben we uw aandacht 
voor het groenafval gevraagd en deze oproep 
zal voorlopig de laatste zijn omtrent dit 
onderwerp.  
Met het team hebben we besloten om na dit 
schooljaar te stoppen met deze activiteit 
wanneer er niet voldoende animo is voor 
hulp.  
Deze activiteit levert de school bijna €2000 
op. Dit geld wordt gedeeltelijk gebruikt voor 
een verlaging van de kosten van het 
schoolreisje en een aanzienlijk deel gaat naar 
de bijdrage van het schoolkamp. Door deze 
bijdrage kan groep 8 ieder jaar op kamp naar 
Ameland. Wanneer deze gelden niet 
binnenkomen betekent dit dat we een andere 
locatie voor ons schoolkamp moeten zoeken 
en dat de gelden voor het schoolreisje 
omhoog gaan.  
Er hebben zich tot nu toe een drietal ouders 
gemeld om te ondersteunen hierin, maar we 
hebben er minimaal 6 (en het liefst 8) nodig.  
Het gaat om 7 zaterdagochtenden 2 uur 
helpen in een schooljaar. 3x in het najaar en 
3x in het voorjaar en 1x tijdens de 
kerstbomenactie in januari. Wanneer we 8 
mensen hebben kunnen we dit terugbrengen 
naar de helft voor iedereen.  
We hopen van harte dat er zich na deze 
oproep nog een aantal ouders melden, zodat 
we de geplande activiteiten door kunnen 
laten gaan.   
We zoeken voor zaterdag 8 januari  nog 1 
ouder.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Datum Activiteit 

17-12 Kerstviering 

18-12 Kerstvakantie 

08-01 Kerstbomen verzamelen 

10-01 Start schooljaar 
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Datum Jarige Groep 

12-12 Falco  Hazeleger 4 

23-12 Ilse Veldhuizen 7 

24-12 Lizzy van Asselt 3 

24-12 Damian Ubels 4 

26-12 Rick van Dam 8 

30-12 Mirthe van de Pol 1 

31-12 Luuk  Oskam 6 

07-01 Luc Mouw 8 

10-01 Jolie Arends 4 

12-01 Jelte Kramer 4 

13-01 Maise Vierwind 2 

16-01 Evi Roubos 1 

16-01 Juul van Dijk 4 

 

 
 

 
 
 

Week: Psalm / lied 

50/51 Ps 81:1 Zingt nu blij te moe 
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