
School dicht… 
Ter herinnering: aanstaande woensdag is 
de school gesloten. Wij hebben als team 
een studiedag waarin we de kaders gaan 
stellen voor het Schoolplan 2023-2027. 
Wij hebben niet de gewoonte om de kin-
deren een dag(deel) thuis te laten. Andere 
scholen doen dat regelmatig een paar keer 
per jaar, maar wij doen dat eigenlijk nooit. 
Nu één keertje wel. Bedankt voor uw be-
grip. Het is in ‘t belang van uw kind(eren).  
 

Ouderbijdrage… 
U kreeg in de bijlage van het rooster van 
de gespreksavonden ook een brief voor de 
vrijwillige ouderbijdrage. Als u niet mee 
doet, heeft dat geen gevolgen voor uw 
kind. Het is echt vrijwillig. Gelukkig heb-
ben we al een hele serie ouderbijdragen 
mogen ontvangen. Als het aan uw aan-
dacht ontglipt is, wilt u er dan nog even 
aan denken? Het is de enige keer per jaar 
dat wij onze hand ophouden voor die extra 
dingen die het net zo leuk maken. BVD! 
 

Ouderpanel… 
Twee weken geleden hebben we een ou-
derpanel avond gehad over identiteit. Er 
waren willekeurig 10 ouders uitgekozen 
met alle achtergronden en levensovertui-
ging die we in onze achterban hebben. We 
hebben heel open en warm gesproken 
over alles wat te maken heeft met identi-
teit. Echt alles kwam aan bod. Het droeg 
bij aan wederzijds begrip. Over hoe ver-
schillend je in het leven kan staan en toch 
samen een school mag hebben. En dat we 
daar allemaal heel zuinig op zijn. En dat 
het dan ook weleens geven en nemen is, 
zowel voor kerkelijken als voor onkerkelij-
ken. En dat het voor beide partijen dan 
ook weleens een beetje schuurt, en dat dit 
eigenlijk niet geeft. De boventoon op deze 
avond bleef dat we zuinig moeten zijn op 
elkaar, op ons mooie dorp en op onze 
kleur en op onze school. 
Er werd ook aangegeven dat we door de 
corona best weleens gemist hebben om als 
ouders in de school te komen om met el-
kaar dingen te vieren. Op de personeels-
vergadering is meteen besloten dat we dit 
voorjaar een projectweek organiseren 
waarbij (groot)ouders, kennissen dorpsge-
noten, kortom iedereen in school komt op 
de kijkavond. En ook met een rommel-
markt. Onze school heeft een samenbin-
dende rol, en die kans pakken we. 
 

 
 

Schoolboeken... 
De schoolbieb draait op volle toeren. Elke 
week gaan alle kinderen daar boekjes halen 
en ruilen. Een groep vrijwillige ouders bege-
leidt dit. We hebben honderden nieuwe boe-
ken. Een groep juffen ging elk weekend naar 
huis om de boeken te lezen en te controleren 
op lelijke woorden enzo… Omdat we zoveel 
nieuwe boeken hebben, zal er best weleens 
iets tussendoor schieten. Wanneer u dat 
thuis tegenkomt, wilt u ons dan helpen? Geef 
dan even aan als u een boek ongeschikt 
vindt. Daar helpt u ons mee. 
 

Personeel… 
Juf Harmke Kreunen gaat stoppen. Per 1 ja-
nuari heeft ze een nieuwe baan op een 
school in Doetinchem, haar woonplaats. Jam-
mer dat ze gaat, maar helemaal begrijpelijk. 
We zullen uw vrolijke lach missen juf! 
Juf Al-Chalabi is sinds vorige week met 
zwangerschapsverlof. We wensen haar alle 
goeds toe en hopen dat zij t.z.t. een gezond 
baby'tje mogen krijgen. 
Myrjam Ruitenbeek, onze conciërge, kampt 
met een nekhernia. Daardoor kan zij haar 
werk maar gedeeltelijk doen. Hopelijk mag 
ze opknappen. Pijn is niet fijn. Beterschap! 
 

Kerstfeest kleuters… 
Op D.V. maandagavond 19 december vindt 
de kerstviering van de kleuters plaats in het 
kerkgebouw van de Hervormde gemeente 
aan de Delkant. We kijken uit naar een 
mooie avond met elkaar. Uitnodiging en ver-
dere info volgt vanuit de juffen.  
 

Gevonden voorwerpen… 
Tijdens de 10 minutengesprekken stond er in 
de hal een tafel vol gevonden voorwerpen. Er 
is wel wat meegenomen, maar we hebben 
nog een heleboel. Mist u iets? Kom gerust 
grabbelen. Anders gaat de rest einde deze 
week naar het goede doel. 
 

Meeleven… 
Bij fam. De Fijter, vader zit in het bestuur 
van de schoolvereniging, is gisterenmorgen 
schoorsteenbrand uitgebroken. Gelukkig is 
het gezin gespaard gebleven. Materiele scha-
de is er genoeg. Ze kunnen tijdelijk hun huis 
niet bewonen. Ons meeleven gaat naar hen 
uit. Hopelijk mag alles snel weer schoon en 
gerepareerd worden. Eigen haard is goud 
waard. Maar die eigen haard kan ook grote 
problemen opleveren. We denken aan jullie… 
 
Vriendelijke groet, 
Meester Roest 
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