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NIEUWSBRIEF
Uitzien
We naderen de tijd van Advent, van verwachten.
Jezus Christus kwam in de wereld om zondaren zalig
te maken en Hij zal nog eens komen. Een oud
adventslied zingt:
Nog eens zal Hij verschijnen als Rechter van ’t heelal,
Die ’t hoofd van al de Zijnen voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen, wacht hem geduldig af,
Terwijl de grote morgen reeds schemert boven ’t graf.

Werkdruk
De laatste tijd is de werkdruk in het basisonderwijs
regelmatig in het nieuws. Op 12 december staat er
opnieuw een grote staking gepland. Onze school kiest
niet voor het middel staken, maar herkent wel de
genoemde werkdruk. Het bestuur heeft dan ook in
haar vergadering van 6 december besloten dat we in
het komende cursusjaar 2018-2019 gaan werken met
acht enkele groepen. We zijn heel blij dat dit mogelijk
gemaakt wordt. Wel betekent dit dat we onze
uitgaven strenger zullen bewaken en waar mogelijk
materiële zaken versoberen. Een voorbeeld hiervan is
het terugbrengen van de schoolreis naar groep 3 t/m
7. Groep 8 gaat ten slotte al op kamp later in het jaar.
Navraag bij andere scholen leert ons dat vrijwel
nergens leerlingen zowel op schoolreis als op kamp
gaan in groep 8.

Team
We zijn blij dat juf Visser haar werk in groep 2 weer
langzaam aan het oppakken is. De vermoeidheid en
pijnklachten kunnen wel zo’n zes weken aanhouden,
dus er is tot de kerstvakantie extra ondersteuning voor
haar beschikbaar en neemt juf Huizer ’s middags de
klas over.
Helaas vraagt het herstel van juf Hoegée meer tijd en
zal ze aanstaande maandag het lesgeven nog niet
hervatten. Tot de kerstvakantie blijft de huidige
vervanging in groep 5/6 gehandhaafd. Aanstaande
zaterdag verschijnt er een advertentie in de krant,
waarin we een fulltime leerkracht vragen, zowel als
vervanger voor juf Hoegée vanaf januari als voor de
extra groep in augustus 2018.

Groep 8
In groep 8 is deze eerste periode vooral ingezet op
een positief en veilig groepsklimaat. Om hieraan te
werken, gingen we vrijwel elke week aan de slag met
‘avontuurlijk leren’, onder begeleiding van de
leerkracht en een medewerker van Outback Explorers.

Op maandag 18 december kijken we als ouders en
(inval) leerkrachten van groep 8 samen met Outback
Explorers terug op de afgelopen periode en vooruit
naar het komende halfjaar. Goede communicatie
tussen school en ouders én tussen ouders onderling is
en blijft een belangrijke sleutel. We hopen op een
goede avond met elkaar.

Veilig
In deze donkere dagen is het belangrijk om goed
zichtbaar te zijn in het verkeer. Wilt u de verlichting
van de fietsen van uw kind(eren) controleren of
aanbrengen? Een reflecterend hesje is ook een
goedkoop en handig middel om op te vallen voor
automobilisten. Ons bereikte namelijk signalen dat
sommige leerlingen op de fiets nauwelijks zichtbaar
zijn. Met het oog op hun veiligheid dus dit verzoek.

Kerstfeest
Op dinsdag 19 december hopen we het kerstfeest met
de kleuters te vieren. Per leerling zijn er twee
belangstellenden welkom. De dag daarna, 20
december, zijn de kleuters vrij. De leerlingen van
groep 3 t/m 8 vieren in hun eigen klas het kerstfeest
op vrijdagmorgen 22 december. In overleg met de
regelmoeders en het team hebben we besloten om de
fruitzak te vervangen door een kleine attentie voor de
leerlingen van groep 1 t/m 8. De kleuters krijgen
daarnaast ook een boek.
We zien uit naar gezegende vieringen, waarin we
biddend mogen uitzien naar het Licht, dat in het
donker is opgegaan (Jesaja 9:1).
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
M (Thea) van den Berg- Molenaar
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