
Instroomgroep… 
Vanaf D.V. 1 maart 2023 starten we een 
instroomgroep op 5 ochtenden. Gelukkig 
hebben we daarvoor personeel gevonden. 
Juf Teunike gaat het 4 ochtenden verzor-
gen en juf Mari-Lynn verzorgt de vijfde 
ochtend. De ouders krijgen binnenkort 
post hierover. Heeft u nog een peuter 
thuis die 4 wordt, of in uw kennissenkring 
of in de straat? Zegt het voort… Er is nog 
plaats. Hartelijk welkom! 
 

Juf Thirza… 
Onze kleuterjuf is even afwezig tot de 
kerstvakantie. Zij kreeg samen met haar 
man een jochie in huis vanuit pleegzorg. 
Dat is natuurlijk heel mooi voor hen en 
voor Rayan. Als alles naar wens verloopt, 
is ze er na de kerstvakantie weer. Ze kan 
school namelijk echt niet missen. En dat is 
natuurlijk heel begrijpelijk. 
 

Techniek… 
In groep 8 zijn we op donderdagmiddag 
een lessenserie techniek gestart. Dit wordt 
verzorgd door een externe techneut. De 
leerlingen krijgen steeds moeilijkere op-
drachten met technisch lego. Ze hebben 
zelfs al een wasmachine en een windmolen 
gebouwd. Foto's staan op onze website. 
 

Kleuter kerstfeest… 
Volgende week maandagavond vindt het 
kerstfeest van de kleuters plaats in het 
kerkgebouw aan de Delkant. Alle (groot)
ouders zijn hartelijk welkom. We starten 
om 19:00 uur en het zal ongeveer een uur 
duren. De andere groepen vieren vrijdag-
morgen 23 december in de klas Kerst. Dat 
zijn altijd hele mooie ochtenden waar we 
naar uitkijken. 
 

Luizen… 
Hier en daar duiken ze op. Wilt u het ook 
een beetje in de gaten houden? Hopelijk 
vriezen ze snel kapot. 
 

Schoolplan… 
Er is de afgelopen weken veel gebeurd. 
Naast de studiedag, die trouwens heel erg 
waardevol was, is er een audit afgenomen. 
Alle klassen kregen bezoek. Deze observa-
ties geven een beeld van onze kwaliteit. 
Ook werden alle documenten en protocol-
len gewogen. De auditeur sprak ook met 
leerlingen en ouders. Dank daarvoor. We 
kijken uit naar de uitkomst hiervan. 
 

Nieuwe rekenmethode… 
Sinds de zomervakantie werken we met de 
splinternieuwe methode Getal en Ruimte 
Junior voor rekenen. Dat gaat heel goed. 

Alhoewel het niveau echt wel gestegen is in 
vergelijking met de vorige methode. Wij wor-
den ook begeleid hierin. Onlangs kregen de 
leerkrachten een klassenbezoek en na afloop 
een feedbackgesprek. Daar groeien we van. 
 

Directeur-Bestuurder… 
Momenteel hebben we hiervoor een interim 
bestuurder in de persoon van dhr. W. Hol. De 
vacature staat dus open. Begin 2023 willen 
we werving en selectie vormgeven. 
 

Meester Vat… 
Samen met z’n vrouwke is hij in zeer blijde 
verwachting. We zijn in groep 8 dus ook een 
beetje in verwachting. Prachtig toch als je 
meester, voor het eerst, een baby krijgt?! 
 

Kerst… 
Volgende week vrijdag begint de kerstvakan-
tie. Twee weken vrij. Kerst en Oud & Nieuw 
zijn altijd weer bijzonder, toch? De wisseling 
van het jaar geeft vaak veel herinneringen. 
Dan staan we even stil. En Kerst, heeft dat 
betekenis voor mij en u? Is het meer dan ge-
zelligheid, kerstkip en kerstbrood? Jezus 
Christus werd geboren in Bethlehems stal. 
Als kerkelijk mens loop je daar makkelijk aan 
voorbij. Overbekend en toch totaal onbe-
kend. Als onkerkelijke denk je er misschien 
niet zo aan. Dat is toch niet voor mij. Dat is 
zolang geleden. Kerkelijk of onkerkelijk, wat 
zegt Kerst mij nu eigenlijk? Erg hè. Toen en 
nu, geen plaats voor Hem. In een beesten-
stal, dáár was plek voor ‘s werelds grootste 
Geschenk. Hij nam de allernederigste plaats 
in. Tussen de beesten. En vrome Joden kwa-
men niet op bezoek. Wel herders. Van die 
mensen die eigenlijk nergens voor deugden 
en daarom maar herder werden. Boven hén 
scheurde de hemel en zongen de Engelen 
van de geboren Messias. En zo gaat het nog. 
Herodes en de godsdienst hadden het nakij-
ken en die bonken van herders gingen er 
met de buit vandoor. Vrije genade voor de 
grootste van de zondaren. In de donkerste 
nacht van hun leven scheen het helderste 
Licht. “Namelijk dat u heden geboren is de 
Zaligmaker, welke is Christus, de Hee-
re” (Lukas 2 ) Daar hadden die herders nooit 
op gerekend. En toen mochten ze heel diep 
gaan buigen bij de kribbe. En zij zagen nie-
mand anders dan Jezus alleen... En dan heb 
je werkelijk alles gezien. Echt Kerstfeest. 
 

Ik wil alle kinderen, (groot)ouders, leer-
krachten, ondersteunend personeel en be-
stuursleden een hele fijne vakantie, goede 
kerstdagen en jaarwisseling toewensen, 
Meester Roest 
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