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Terugkomst juf Jill
Na de kerstvakantie komt juf Jill weer terug
van haar zwangerschapsverlof. Juf Jill staat
dan op woens-, donder- en vrijdagen voor
groep 6.
Juf Hilda, die nu ook op de dinsdag in groep 6
staat, staat dan op maan- en dinsdag voor de
groep.
Dit betekent dat juf Hilda op de maandag niet
meer voor groep 8 kan staan. We hebben
hiervoor het volgende geregeld.
Op maandagen komt juf Nathalie voor groep
8. Juf Nathalie is een bekende in groep 8. Op
donderdagen draait zij ook al groep 8. Tevens
zal juf Nathalie haar LIO-stage (leerkracht in
opleiding) bij ons gaan vervullen in groep 8.
Door deze organisatie staan er in groep 8 twee
gezichten voor de groep en in groep 6 ook. En
dit is wel zo prettig voor iedereen.
Kerstviering
Ik hoor om mij heen dat men het jammer
vindt dat er geen kerstdiner is op school.
Ik snap dit wel, het is altijd leuk en
succesvol.
Maar er wordt nu ook iets leuks
georganiseerd. Een kerstviering voor ouders
en kinderen. Hier is bewust voor gekozen,
vorig jaar was nl. de klacht dat ouders
onvoldoende betrokken waren bij de
kerstviering.
Daarbij hebben wij tijdens de fusie
afgesproken dat we met de nieuwe school
niet in tradities willen vervallen. Zo gaan we

ieder jaar bekijken wat we met kerst gaan
doen.
Het kerstdiner houden wij uiteraard in
gedachten en zullen het vast nog wel eens
inzetten.
Deze kerstwandeling wordt heel speciaal.
We streven naar een kerstbeleving voor het
hele dorp. Van saamhorigheid in de groep,
naar saamhorigheid in het dorp. Dit is een
mooie kerstgedachte. Ik wens u alvast veel
plezier toe.
Schooltijd
Onze school is vanaf 8.20 uur geopend. Vanaf
die tijd kunnen de kleuters door hun
ouders/verzorgers naar binnen worden
gebracht. Groep 3 t/m 8 leerlingen, die
klassendienst hebben, mogen dan ook naar
binnen. De rest blijft, onder toezicht van een
pleinwacht, op het schoolplein, totdat de bel
gaat.
De leerkrachten zijn vanaf 8.00 uur of eerder
op school. Deze tijd heeft de leerkracht nodig
om voorbereidingen te treffen om de dag
goed te kunnen starten. Deze tijd wordt ook
benut om als team wetenswaardigheden uit te
wisselen over leerlingen en / of groepen.
Informatie die ten goede komt aan de
organisatie van die dag. Meestal wordt
hierbij een kopje thee / koffie
gedronken.
Wij kunnen ons voorstellen dat voor
werkende ouders de openingstijd van
school een spanningsveld kan opleveren. U
wilt zelf op tijd komen op uw werk, maar u
wilt ook voldoende tijd besteden aan het
wegbrengen van uw kind. Wellicht kan de
voorschoolse opvang u ontlasten. Momenteel
is deze voorschoolse opvang alleen op de
donderdag open, maar bij voldoende
aanvraag, kan dit natuurlijk veranderen.

Heeft u nog glazen potjes
thuis?
Dan zouden wij deze graag
voor of op woensdag willen
ontvangen. De potjes
kunnen bij de leerkracht
ingeleverd worden. Bij
voorbaat dank.

Agenda
21-12 t/m 5-1-2020 kerstvakantie
6-1
7-1

8.30 nieuwjaarsinloop
Schoolarts voor groep 7 leerlingen (ouders
krijgen thuis een uitnodiging)
8-1
Luizencontrole
7-1
Schoolarts groep 7
10-1
Geartsje P. afwezig
14-1
Juf Manita op training, juf Linda
vervangt.
14-1
Schoolarts voor groep 7 leerlingen (ouders
krijgen thuis een uitnodiging)
14-1
Teamvergadering
14-1
Vergadering Schoolraad
16-1
Schoolarts groep 7
17-1
Nieuwsbrief
13 t/m 24-1
Cito-toetsen
22-1
Vergadering MR
24-1
Geartsje P. afwezig
27-1
Voorstelling voor groep 1 en 2 in de
Trekkerstinte
28-1
Juf Manita op training, juf Linda
vervangt.
29-1
Teamdag, leerlingen zijn vrij
29-1
Teamvergadering (’s avonds)
30-1
Teamvergadering
30-1
18.30 uur Groepsoptreden
Pinguingroep 1 /2
31-1
Nieuwsbrief
7-2
Geartsje P. afwezig
7-2
Portfolio mee naar huis
10 t/m 14-2 Oudergesprekken. U kunt weer
digitaal een afspraak maken. T.z.t. krijgt u bericht.
De gesprekken zullen op de middagen ingepland
worden. We gaan de kinderen ook uitnodigen om
bij het gesprek aanwezig te zijn.
14-2
Nieuwsbrief

17 t/m 21 -2 Voorjaarsvakantie
Juf Jill komt terug. Hierdoor nemen we
afscheid van juf Gerda.
Langs deze weg wil ik Gerda bedanken
voor haar inzet. Ze heeft dit afgelopen
halfjaar zich meer dan 100% ingezet voor
groep 6.
Gerda zal wellicht niet thuis hoeven te
zitten in deze tijd met een tekort aan
leerkrachten. Wij wensen haar veel
werkplezier toe op een andere school.
Met het team nemen wij afscheid van
haar.

Ik wens u allen prettige feestdagen
toe en wens dat 2020 een topjaar
mag worden voor u en uw naasten!

Net als vorige jaren is er weer een
Driekoningen festijn. Het wordt georganiseerd
door:
Frank de Koster, Nynke Stallinga en
ds. Dieuwke van der Leij
Kom jij ook?

