
Kerst 2021… 
Na de donkerste nacht volgt vaak de meest 
heldere dag. Voor de geboorte van de Heere 
Jezus was het honderden jaren donker. Het 
licht van de profetie was gedoofd. En juist 
toen, in die donkere nacht, baarde Maria de 
Zaligmaker. Onze tijd is ook donker. Van 
buiten, corona, ziekten, sterfgevallen enz... 
En dan de duisternissen in mijn hart. Waar 
kunnen we allemaal mee zeulen. En dat in 
een wereld verloren in schuld. Ik? Schuld? 
We geven elkaar toch overal de schuld 
van? En we geven de regering toch overal 
de schuld van? En als het niet gaat zoals ik 
wil, dan komt dat door die ander. Jam-
mer… dan ken je geen schuld. En dan kan 
het geen Kerst worden. Want Hij kwam om 
juist zondaren zalig te maken. Die herders 
buigen zich over de kribbe en zien in Hem 
alles wat zij missen. Zijn ze er nog in Ga-
meren die werk hebben voor Hem? Hoor 
de kinderen toch mooi psalm 2 zingen: 
 

Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer,  
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen; 

Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER; 
Welzalig zij, die vast op Hem betrouwen.  

 

Dan kan je overal wezen hoor. Al is het 
met corona op de IC. Dan ligt je hoogste 
geluk onverdiend buiten je in de geboren 
Koning van Sion. Het kan nog... 
 

Vakantie… 
Volgende week vrijdagmiddag begint de 
kerstvakantie. Er gaan geluiden om er een 
week aan vast te plakken om zodoende 
alle virussen en bacteriën te laten doven. 
In dat geval start de vakantie al aanstaande 
vrijdag. Morgenavond is er weer een pers-
conferentie en zal dit duidelijk worden. In 
ieder geval wens ik alle kinderen, papa’s en 
mama’s en opa’s en oma’s alvast een hele 
fijne vakantie toe! 
 

Instroomgroep… 
Vanaf D.V. 1 maart 2022 starten we voor de 
kinderen die de komende maanden vier jaar 
worden een instroomgroep. Deze groep gaat 
vijf ochtenden draaien. Juf Geeke zal één 
ochtend voor de groep staan, juf Michelle 
Koelewijn, een nieuw gezicht, zal de andere 
vier ochtenden voor haar rekening nemen. 
We zijn enorm blij dat deze vacature vervuld 
is. Het is een mooi klein groepje. We begin-
nen met een handjevol kinderen en eindigen 
met ongeveer 16 leerlingen. 
 

Meeleven… 
Vorige week donderdag overleed de schoon-
moeder van juf D. Kraijenoord en de oma 

van juf S. Kraijenoord in de leeftijd van 85 
jaar. Na een langdurig proces waarin krachten 
en gedachten minder werden, moesten ze af-
scheid nemen. Vanaf deze plaats van harte ge-
condoleerd en sterkte toegewenst.  
 

Groep 6… 
Juf Florijn mag twee keer in de week twee uur 
werken op therapeutische basis. Helaas 
(voorlopig) nog niet voor de klas. Momenteel 
wordt de vervanging verzorgd door verschillen-
de juffen. Voor na de kerstvakantie zoeken we 
een structurele oplossing. Helaas hebben de 
advertenties en de wervingscampagne geen 
enkele sollicitant opgeleverd. Je hoort dat in 
het nieuws, maar nu ervaren wij de enorme 
krapte op de arbeidsmarkt. We moeten het dus 
met ons bestaande personeelsbestand oplos-
sing. We zien een oplossing, maar we hebben 
hem nog niet helemaal dicht. U hoort er nog 
van voordat de vakantie begint. Ik ben vorige 
week een keer in groep 6 geweest om hierover 
te praten. En dan gun je ze echt een oplossing! 
 

Kerstboek… 
Alle kinderen krijgen een cadeau van het be-
stuur van de schoolvereniging. Een leesboek. 
We hopen dat u als ouders het lezen ervan sti-
muleert. Voor het einde van de vakantie is het 
boek vast uit. Ik wens de kinderen veel lees-
plezier toe. 
 

Sneltesten… 
De kinderen van groep 6 t/m 8 kregen vorige 
week sneltesten cadeau van onze overheid. Wij 
vonden het wel een ding om dit mee te geven 
omdat we de vrijheid van uw keuze als ouders 
hoog houden. U bent dus vrij om hiermee te 
doen wat u vindt passen.  
Het lijkt erop dat corona weer weg is uit de 
school. We hadden een paar weken telkens po-
sitief geteste kinderen, maar dat is nu weer 
rustig geworden. Dat is heel prettig, hopelijk 
mag dat zo blijven. Wat wil je de kinderen 
graag een onbezorgde jeugd geven. Geen 
angst of paniek of te grote verantwoordelijk-
heid aanjagen. Als school willen we graag die 
veilige omgeving uitstralen. Een omgeving 
waar dat simpele kindergeluk nog heel gewoon 
is. Waarin al die ‘grote mensen problemen’ een 
beetje langs de kinderen heengaan...  
 

Agenda… 
Donderdag 16 december trouwt juf Mari-Lynn. 
Een mooie dag toegewenst juf! Maandagavond 
20 december is het kleuterkerstfeest. Twee bij-
zondere momenten die het vermelden waard 
zijn. Verdere info hierover kwam van de juffen. 
 

Allemaal goede dagen toegewenst, 
Meester Roest 
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