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06+13 december: 
Crea-middag groep 5-8 

07 december: 
Geanne jarig 

09 december: 
Bestuurs/MR-vergadering 

10 december: 
Speelgoedmiddag 1-3 

11 december: 
Studiedag groep 4 t/m 8 

18 december: 
Kerstviering 
Gebedsgroep 

19 december: 
Schoolschaatsen 

Leerlingen 12 uur vrij 
20 dec - 03 jan: 

Kerstvakantie 
28 december: 

Eline jarig 
02 januari: 
Ada jarig 

06 januari: 
10.00 uur: start leerlingen 

07 januari: 
Speelgoedmiddag 1-2 

19.30 uur: Voorlichting VO 
08 januari: 

Hoofdluiscontrole 
11 januari: 
Alitha jarig 
13 januari: 

OR-vergadering 
13-22 januari: 

Toetsweek 
25 januari: 
Marije jarig 
27 januari: 

Bestuursvergadering 
29 januari: 
Open dag 

02 februari: 
Stefan jarig 
04 februari: 

Speelgoedmiddag 1-2 
03-09 februari: 

Week van kerk en school 
07 februari: 
Rapport mee 

11 + 13 februari: 
Praatavonden 

20 - 28 februari: 
Voorjaarsvakantie 

01 maart: 
Ank Pelzers (UP) jarig 

02 maart: 
Start tutorlezen 

03 maart: 
Speelgoedmiddag 1-2 

04 maart: 
Hoofdluiscontrole 

09 maart: 
Bestuursvergadering 

MR-vergadering 
10 maart: 

Excursie groep 1a/1b 
11 maart: 

Excursie groep 2 
Biddag 
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Schoolnieuws 

 

 
 
- Leerorkest: 
De beide concerten waren afgelopen vrijdag een daverend succes. In de ochtend hebben de groepen 7/8 
een optreden gehad en ‘s middags speelden de groepen 5/6 voor een uitverkochte zaal hun liedjes! 
Het was super en ik heb van de nodige (groot)ouders (en zelfs een overgrootmoeder) veel enthousiaste 
reacties ontvangen. Ik ga m’n best doen om het leerorkest volgend jaar weer de school binnen te halen.  
- Studiedag groep 4-8: 
Woensdag studeren de leerkrachten uit deze groepen met elkaar. De leerlingen hebben die dag vrij. De 
bespreekonderwerpen zijn onder andere: Begrijpend lezen, techniek en ICT. Tevens zullen er allerlei  
andere onderwerpjes de revue passeren. 
- Kerstviering: 
Over de kerstviering heb ik vorige week al het nodige geschreven. Ik noem ‘m nog even als reminder. 
Woensdagavond 18 december om 19.00 uur is de kerstviering van onze school in de Nieuwe Kerk. 
Komt allen tezamen! Volgende week meer inhoudelijke info. 
- Geanne jarig 
In de regel vraag je aan dames niet naar de leeftijd…..ik heb dat ook niet gedaan maar heb gewoon mijn 
administratieprogramma geopend…...en dat programma trok voor mij de conclusie dat voor college      
Geanne de dertiger-jaren vanaf zaterdag verleden tijd zijn…...dan weet u dat! 
Van harte gefeliciteerd, Geanne en, op naar de 50! 
- Bestuurs/MR-vergadering: 
Aanstaande maandag zit ik bij de gecombineerde vergadering van het bestuur en de MR.  
Tijdens dit overleg zullen we een flink aantal zaken bespreken. U moet hierbij denken aan: het vakantie-
rooster voor volgend schooljaar, de meerjarenbegroting, het nieuwbouw-verhaal en diverse lopende     
zaken. Ook is het bestuur al langere tijd bezig met het inrichten van een bestuursmodel dat past bij deze 
school. Hier hopen we deze vergadering ook “een klap” op te kunnen geven. Op deze manier doen we in 
de praktijk dan ook wat we op papier hebben staan!  
- Speelgoedmiddag: 
Dinsdag mogen de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 hun speelgoed mee naar school nemen tijdens de 
maandelijkse speelgoedmiddag. Veel plezier! 
- Buitenspelen: 
Vorige week hebben de kinderen anderhalve dag geen gebruik gemaakt van het veld, dat was vanwege het 
enorm regenachtige weer. Het werd al snel een modderbende, de kinderen werden erg nat en het veld 
werd in korte tijd omgeploegd tot een stuk akkerland. Omdat dit allemaal niet de bedoeling is hebben we 
gezegd dat de kinderen gewoon even niet naar buiten gingen (of even in de voortuin speelden). Dit zal in 
de toekomst vast en zeker nog wel eens gebeuren, dan weet u dat. Hier is niks tegen te doen.  
Voor de goede orde: ook in de oude situatie met het oude schoolplein waren er dagen dat de kinderen 
nauwelijks/niet buiten waren omdat het flink regende….! Het zijn geen watjes dus bij twijfel gaan we 
naar buiten, maar wat niet gaat, dat gaat niet. Alvast dank voor uw begrip.  
- Sinterklaas: 
Wat was het een spanning en sensatie gisterochtend…..iedereen was in afwachting van de komst van    
sinterklaas en….opeens werden we opgeschrikt door een Piet die huilend op het dak van de oude school 
stond….zijn maatje was van het dak gevallen. Al snel werden de hulpdiensten ingeschakeld! 
Allereerst kwam de politie met loeiende sirenes aangescheurd, vervolgens werd door deze politie de hulp 
van de ambulance ingeschakeld. De geblesseerde Piet werd afgevoerd...nu moest zijn maatje nog van het 
dak af, gelukkig wist de brandweer daar wel raad mee en met hulp van een ladderwegen is Piet naar be-
neden gehaald! Maar...toen was Sinterklaas er nog steeds niet! Uiteindelijk kwam hij samen met zijn 5 
pieten in de ambulance….de geblesseerde Piet was voorzien van een gipsenbeen en de anderen hadden 
zakken vol met pepernoten bij zich! Het was een groot feest. Dat feest is later voortgezet in de school.  
En...om 12 uur keerde de rust weer in de school! (Ook niet erg :-) ) 
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- Nieuws uit groep 8: 

Afgelopen weken was een spannende tijd. 

Dat wil ik toch nog even kwijt. 

Natuurlijk, Sinterklaas was weer in het land. 

Maar dat was niet het enige, er was nog een andere kant. 

We zijn naar een tweetal middelbare scholen geweest 

Om alvast te kijken, de stoerste kinderen werden opeens erg bedeesd. 

Verder kreeg groep 8 het voorlopig advies. 

Dat vonden ze super spannend, maar dat is ook logisch. 

Nu is die spannende tijd gelukkig voor de kinderen weer even voorbij 

Sinterklaas uit het land, rust weer wedergekeerd, meester en juf ook weer superblij 

Nog twee weekjes knallen in de groep. 

Want de kerstvakantie staat alweer bijna voor de stoep 

Groeten groep 8  

- Schoolschaatsen: 
In vorige nieuwsbrief heb ik al aangegeven dat we op donderdagochtend 19 december met elkaar 
gaan schaatsen, een betere start van de kerstvakantie kunnen we ons niet wensen. 
De leerlingen uit groep 6/7/8 gaan tussen 09-10 de baan op, tussen 10-11 uur is het de beurt aan de 
groepen 3/4/5 en de kleuters mogen tussen 11-12 uur de ijzers onderbinden.  
De kinderen uit groep 6/7/8 rijden uiterlijk om 08.45 uur op de fiets naar de ijsbaan toe, dus       
allemaal goed op tijd aanwezig zijn! De leerlingen uit de groepen 3/4/5 gaan met de auto, betref-
fende leerkrachten zullen u hierover nader over informeren. De kleuters gaan met de huifkar van 
Van Diest naar de ijsbaan.`De kleuters kunnen gelijk om 12 uur worden meegenomen bij de ijsbaan 
en gaan niet meer naar school toe. De overige groepen zijn ook gewoon om 12 uur uit en kunnen dan 
gaan genieten van hun verdiende kerstvakantie. (want de kinderen zijn op vrijdag ook vrij). 
 
Voor dit schaatsen zijn een aantal zaken belangrijk om eventuele teleurstellingen/onduidelijkheden 
te voorkomen: 
* de leerlingen moeten zelf zoveel mogelijk hun eigen (geslepen) schaatsen meenemen, dit mogen 
kunstschaatsen, hockeyschaatsen en dubbele ijzers zijn; 
* Noren, klapschaatsen, hockeysticks, sleetjes, stoelen etc zijn NIET toegestaan; 
* Het is VERPLICHT om handschoenen te dragen; 
* Mocht je echt geen eigen schaatsen hebben dan zijn deze te lenen bij de ijsbaan, eigen schaatsen 
zijn echter wenselijk! 
- Nieuwbouw:  
Even een paar beelden van hoe de bouwplaats er nu voor staat……. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Parkeren: 
Over het algemeen gaat het parkeren, in deze tijdelijke situatie, niet verkeerd.  
Als we allemaal wat extra opletten en geduld hebben komt ‘t helemaal goed. 
Het feit dat er nog steeds vrij regelmatig mensen via het hek aan de voorkant de tuin verlaten is nog 
wel een irritant gegeven. We willen dit niet hebben omdat er anders teveel plekken zijn waar de 
Zeeweg overgestoken wordt…..en, als 1 iemand ‘t doet volgen er velen, dus gaarne niet meer doen! 
Ook het parkeren langs de Zeeweg is niet het meest veilig, daarom zijn we in overleg met Prins 
Bouw tot het besluit gekomen dat bij het halen en brengen ook daar geparkeerd kan worden.  
Uiteraard niet midden op het terrein, maar dat spreekt voor zich…..als iedereen dan via de ingang 
naast Ons Huis de voortuin ingaat is het allemaal weer netjes en veilig.  
Ik weet dat er mensen zijn die vinden dat ik loop te zeuren, prima dat is dan niet anders, daar word 
ik ook voor betaald :-) Ik ben benieuwd hoe de reacties zijn als er een ongeluk gebeurd en wij     
onzorgvuldig geweest zijn met de verkeersveiligheid, daar zit ik NIET op te wachten…..vandaar mijn 
“gezeur”. Ik ben blij dat jullie dat dan maar op de koop toenemen :-) 
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Psalm/lied/tekst van de week: 
 
In de groepen 1 t/m 3 staan komende 
weken het lied: “Jezus is de Goede 
Herder” centraal.  
Ook komt een tekst uit Openbaringen 
aan de orde: “Ik, Jezus, ben de 
stralende morgenster!” 

 

Groep 4/5: 

 
Lied: 

“Mijn ziel verheft God eer” 

 

Groep 6 t/m 8: 

 
Lied:  

“Wijs mij de weg naar Bethlehem” 

 
 
Jarigen: 
 
09 december: 
Madelin Moerdijk, groep 3 
Rick Wiegersma, groep 4 
 
 
10 december: 
Lynette Hop, groep 4 
 
13 december: 
Morris Schalk, groep 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens mijn collega’s wens ik 
iedereen een mooi 
weekend toe!  
  
Vriendelijke groet,  
Jozias de Koeijer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Goede Herderschool,  
geeft uw kind de ruimte!” 
 
 


