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Nieuwe start…
Buiten is het koud, binnen brandt de kachel. De schoolbanken zijn weer gevuld
met jong en fris bloed. En we hebben er
zin in! Vanmorgen werden er in de kleutergang allerlei goede wensen uitgesproken voor het nieuwe jaar. Bij deze wil ik u
allemaal met uw gezinnen het beste toewensen. Er zijn ook gezinnen en families
op onze school waar zorgen, verdriet,
rouw en ernstige ziekten zijn. We wensen
hen die hiermee te maken hebben het nodige toe. Dat hun gedachten opgeheven
mogen worden tot Hem Die een Leidsman
is van blinden...
Verkeer...
Op D.V. 18 januari 2018 hopen Coreline &
Mark in het huwelijk te treden. Omdat het ouderlijk huis van de bruid het eerste huis naast
de school betreft kunt ook u ons helpen
om deze dag zo goed mogelijk te laten verlopen. In verband met de bereikbaarheid vragen wij u vriendelijk om die dag bij het wegbrengen of ophalen van uw kind(eren) op te
stellen ter hoogte van de parkeervakken van
de school en dus niet voor ons huis of voor
het hek van de kleuteringang. Zoals gewoonlijk rijdt u deze dag ook niet met uw auto de
straat in. Wij willen u vragen om hier zowel 's
morgens als tussen de middag rekening mee
te houden, zodat bruidspaar, familie en vrienden gemakkelijk bij het ouderlijk huis van de
bruid kunnen komen. Hartelijk dank voor uw
begrip en medewerking! Familie Baijense en
familie Van Blijderveen

Geboren...
Bij juf Rianne van de Voorschool is een
gezond meisje geboren. Ze heet Benice.
Moeder en kind maken het wel. Van harte
proficiat! We wensen de juf en haar man
toe dat hun dochtertje mag opgroeien tot
hun vreugde en tot eer van haar Schepper. Er werd ook een dochtertje geboren
in het gezin van juf Joanne. Joanne kreeg
een zusje met de mooie naam Rosanne.
De moeder van Joanne en Rosanne verblijven in het ziekenhuis. Er zijn zorgen
rondom de gezondheid van Rosanne. Ze
ligt op de IC. We hopen van harte dat het
een wending ten goede mag nemen. Het
is dus een hele spannende tijd voor de
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juf. We wensen haar toe dat ze mag ervaren
dat Zijn naam Wonderlijk is.
Nieuwe juf…
We hebben een nieuwe juf benoemd in de
vacature die ontstaat in groep 5 omdat juf
Adriaanse straks D.V. met zwangerschapsverlof gaat. Ze heet juf Struijk—Bénard en
ze woont in Kerkwijk. Het is een juf met bijna 6 jaar ervaring. Momenteel staat ze voor
groep 8. We denken dus dat ze wel wat aan
kan. Vanaf de voorjaarsvakantie staat zij
voor groep 5. We wensen juf Adriaanse
sterkte met de laatste loodjes…
Nieuwjaarsreceptie…
Aanstaande vrijdagavond zullen we met het
hele team, de toezichthouders en de MRleden met aanhang gaan eten bij Van der
Valk in Zaltbommel. We zijn dan, als iedereen komt, met 99 personen! We zullen dan
ook de première van onze schoolfilm showen. Deze week leggen we er de laatste
hand aan zodat het vrijdagavond getoond
kan worden. Ik wil deze film ook heel graag
aan u als ouders laten zien. Ik denk er nog
over na wanneer daar een handig moment
voor is.
Luizencontrole…
Vanmorgen zijn alle kinderen weer op luizen
gecontroleerd. Er is bij één leerling luizen
ontdekt en bij een andere een twijfelgeval.
Desbetreffende ouders worden door de juf
hiervan in kennis gesteld. Vanmorgen waren
er 6 moeders actief. Dat is te weinig, dan
duurt het te lang. Bianca van Eck gaat er
mee stoppen. Wanneer u het als ouders dus
belangrijk vindt dat we dit blijven doen,
moet u zich wel aanmelden als ‘luizenouder’.
Anders gaat dit initiatief stoppen. Dat zou
jammer zijn. Ik ben trouwens ook nog
steeds op zoek naar een verkeersouder…
CITO-toetsen…
De CITO middenmeting staat op de agenda
voor januari met uitloop naar begin februari.
We gaan Spelling, Rekenen en Begrijpend
Lezen testen. We gaan voor goede scores!
Vriendelijke groet,
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