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Nieuwjaar
Wij zijn afgelopen maandag 7 januari gestart
met een nieuwjaar-inloop. Ouders konden een
kopje koffie nemen
en de kinderen
kregen een
feestelijk glaasje
drinken en wat
lekkers. Wij hebben
gezamenlijk getoast
op het nieuwe jaar.
Gymlessen
Eens in de 2 weken zal meester Luca de
gymlessen verzorgen voor groep 3 en 7. Deze
lessen vinden plaats op de dinsdagmiddag. De
eerste keer is op 8 januari 2019.
Dit betekent dat groep 5 vanaf volgende week
op maandagmiddag les heeft i.p.v.
dinsdagmiddag.
Verkoop kleutermateriaal
In de hal op de onderbouwlocatie treft u
allerlei overtollig kleutermateriaal aan. Het is
prima materiaal, maar door de fusie hebben
we veel extra. We doen dit materiaal in de
verkoop.
Op het materiaal staat de prijs vermeld. Voor
alle puzzels hanteren wij 1 prijs nl. € 2,00.

Bij het
materiaal staat
een geld pot. U
kunt hier uw
geld in doen.
Tevens hebben
wij de
boekenkasten
nagekeken. Alle
boeken
€ 0,50 per stuk.
Op deze manier proberen we de schoolpot
wat te spekken.
Keyboardlessen groep 5
Vanaf 22 januari t/m eind maart zal meester
Arvan op donderdagochtenden de
keyboardlessen op school verzorgen voor
groep 5.
Op donderdagochtend 4 april worden de
lessen afgesloten met een presentatie aan de
ouders.

Van de Schoolraad
De Schoolraad bewaakt de invulling van de
identiteitsrijke dorpsschool. Daarom is de
Schoolraad aanwezig geweest bij de
kerstviering. Vooraf was al afgesproken dat
het kerstfeest, net als het paasfeest, vanuit de
Christelijke traditie gevierd zou worden. In de
praktijk vormde de kerstviering van De
Opstekker in 2018 letterlijk een samenvoeging
van de tradities die de voormalige scholen elk
kenden: eerst een viering in de kerk, daarna
samen eten in het eigen klaslokaal.
Vanwege de grote groep waren er deze keer
nog wel praktische knelpunten, maar daar
gaat de Schoolraad niet over. Als Schoolraad
hebben wij vooral gelet op het evenwicht van
openbare en Christelijke aspecten en
wederzijds respect, en dat was volgens ons in
orde.

In de kerk beeldden alle kinderen samen het
verhaal van de geboorte van Jezus uit. Elke
groep deed dit op zijn eigen niveau, met een
lied, choreografie en zelfs rap! De Dominee
nodigde alle kinderen op een zeer open
manier uit om hun deel van het verhaal te
vertellen en verbond zo alles tot een geheel.
Dit Bijbelverhaal kwam geheel tot zijn recht in
het mooie kerkgebouw, er was een orgelspel
en 3 kinderen mochten hun wensen in de
vorm van een gebed hardop uitspreken.
Alleen op de achterste bankjes in de kerk was
nog ruimte, verder zat de kerk helemaal vol.
Alle ouders van De Opstekker pasten niet
samen met alle kinderen in de kerk en
moesten daarom de voorstelling missen. Dat
moet voor velen een teleurstelling zijn
geweest. We hopen dat hiervoor praktische
oplossingen gevonden kunnen worden zolang
het nieuwe schoolgebouw nog niet klaar is.
Daarna liepen alle kinderen terug naar school,
waar ze smulden van alle lekkere hapjes die ze
zelf hadden meegenomen. De kinderen zagen
elkaar nu eens anders, met feestkleding en
sfeerlichtjes.
De ouders konden ondertussen genieten van
warme chocolademelk, glühwein, kerststol en
gehaktballetjes. Leuk om elkaar ook eens in
andere setting te ontmoeten! Door het slechte
weer kwam dit minder uit de verf dan eerdere
jaren, kan dus volgend jaar alleen maar beter
worden.
We willen als Schoolraad graag weten hoe u
de vorming van de nieuwe identiteit beleeft.
Niet alleen wat betreft de kerstviering, maar
over het complete afgelopen half jaar.
Begin volgende week ontvangt u hiervoor een
aantal vragen.
Wij hopen dat het een prachtig identiteitsrijk
jaar mag worden!
De Schoolraad,
Ilja van der Veen
Marita Overwijk
Helga Flapper
Nynke Lageveen
Bouke Oldenhof
Marc Mulder

De maand januari staat in
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Gymlessen groep 3 en 7
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18.30 uur optreden door groep 2
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