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Van  Yvonne  
Beste	  ouders,	  

Na	  een	  gezellige	  decembermaand	  is	  het	  nu	  echt	  vakantie.	  
Ik	  heb	  genoten	  van	  de	  viering	  in	  de	  kerk	  en	  op	  school	  maar	  
ook	  van	  alle	  ouderhulp	  in	  de	  afgelopen	  dagen.	  Dank	  u	  wel	  
voor	  alle	  hulp	  tijdens	  de	  vieringen	  maar	  ook	  in	  de	  klassen.	  	  

Rest	  mij	  nu	  nog	  iedereen	  hele	  fijne	  dagen	  te	  wensen	  en	  
een	  gezond	  2020.	  

Yvonne	  Geelhoed	  
Schoolleider	  
	  
	  

Personeel  
Amrah	  Kuiper:	  Met	  de	  kerstvakantie	  gaat	  ook	  het	  zwangerschapsverlof	  van	  Amrah	  Kuiper	  in,	  de	  teamleider	  
van	  de	  onderbouw.	  Haar	  taken	  zijn	  allemaal	  overgedragen	  aan	  verschillende	  collega’s.	  Mochten	  er	  zaken	  zijn	  
die	  u	  wil	  bespreken	  met	  een	  MT-‐lid	  dan	  kunt	  u	  terecht	  bij	  Yvonne	  Geelhoed	  (schoolleider)	  of	  Manon	  van	  
Druten	  (teamleider	  bovenbouw).	  

Esther	  Simon:	  Vanaf	  januari	  is	  er	  op	  school	  een	  nieuwe	  juf	  te	  zien.	  Haar	  naam	  is	  Ester	  Simon	  en	  zij	  zal	  in	  
eerste	  instantie	  werkzaam	  zijn	  in	  groep	  6B	  en	  3A	  gedurende	  de	  vervanging	  van	  juf	  Amber.	  Mogelijk	  zullen	  de	  
kinderen	  uit	  andere	  groepen	  haar	  ook	  eens	  voor	  de	  klas	  treffen.	  Welkom,	  Esther!	  

Amber	  van	  den	  Hoven:	  Juf	  Amber	  zal	  haar	  re-‐integratie	  starten	  in	  een	  andere	  groep.	  Deze	  keuze	  is	  genomen	  
om	  rust	  te	  bevorderen	  en	  verwarring	  te	  voorkomen.	  Juf	  Manon	  en	  juf	  Sandra	  begeleiden	  juf	  Esther	  om	  alle	  
processen	  in	  de	  groep	  te	  ondersteunen.	  

Kirsten	  van	  Dusschoten:	  	  Juf	  Kirsten	  zal	  na	  de	  Kerst	  langzaam	  terugkomen.	  De	  vrijdagen	  zal	  zij	  weer	  in	  de	  
groep	  staan.	  Juf	  Andrea	  zal	  als	  achterwacht	  aanwezig	  zijn.	  

Marianne	  Klaren-‐Bos:	  	  Juf	  Marianne	  is	  al	  redelijk	  ver	  in	  haar	  re-‐integratietraject	  (	  groep	  1/2D).	  Vanaf	  januari	  
zal	  zij	  haar	  taken	  verder	  uitbreiden.	  	  

NB.	  De	  eigenlijke	  leerkrachten	  van	  de	  groepen	  waar	  een	  re	  integratie	  leerkracht	  staat	  blijft	  gewoon	  het	  
aanspreekpunt	  en	  verantwoordelijke	  voor	  de	  groep.	  De	  leerkrachten	  die	  re-‐integreren	  zijn	  echt	  
ondersteunend.	  Ik	  wil	  de	  ouders	  van	  de	  desbetreffende	  groepen	  bedanken	  voor	  hun	  vertrouwen	  en	  begrip.	  
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Kerstviering  
Gisteren	  hebben	  we	  een	  kerstviering	  gehad	  die	  in	  meerdere	  opzichten	  anders	  dan	  
anders	  was.	  De	  kerstmusical	  werd	  dit	  jaar	  verzorgd	  door	  kinderen	  uit	  de	  groepen	  
4	  t/m	  8	  in	  plaats	  van	  één	  jaargroep.	  Bovendien	  is	  het	  geheel	  opgezet	  door	  een	  
paar	  ouders	  die	  dit	  op	  geheel	  vrijwillige	  basis	  hebben	  gedaan.	  Het	  was	  een	  feestje	  
om	  naar	  het	  eindresultaat	  te	  kijken.	  Een	  topprestatie	  van	  iedereen	  die	  daar	  
zijn/haar	  steentje	  aan	  heeft	  bijgedragen!	  Een	  speciaal	  dankjewel	  aan	  Jacomijn	  van	  
de	  Vlag	  en	  Susan	  Knipping	  die	  de	  organisatie	  op	  zich	  hebben	  genomen.	  

Aansluitend	  was	  er	  de	  kerstlunch	  wat	  nogal	  wat	  tongen	  heeft	  los	  gemaakt.	  De	  één	  vond	  het	  een	  geweldig	  
idee,	  de	  ander	  had	  liever	  een	  kerstdiner	  gehad.	  Wat	  we	  in	  de	  klassen	  zagen	  was	  dat	  ieder	  op	  zijn	  eigen	  
creatieve	  manier,	  tijd	  en	  aandacht	  heeft	  besteed	  aan	  het	  feestelijk	  opdienen	  van	  de	  kerstlunch	  voor	  een	  
ander.	  Er	  werd	  dan	  ook	  volop	  gesmikkeld.	  Ook	  de	  teamleden	  hadden	  onderling	  lootjes	  getrokken	  voor	  de	  
kerstlunch,	  dus	  ook	  zij	  hebben	  ervaren	  wat	  het	  doet	  om	  een	  lunch	  te	  geven	  en	  te	  ontvangen.	  

Wat	  ook	  anders	  dan	  anders	  was,	  is	  dat	  we	  via	  Parro	  veel	  ouderhulp	  hebben	  gekregen	  bij	  het	  versieren	  en	  
opruimen	  van	  de	  kerstaankleding	  van	  school.	  Heel	  fijn	  en	  gezellig	  om	  met	  zoveel	  mensen	  dit	  voor	  elkaar	  te	  
krijgen.	  Via	  deze	  weg	  willen	  we	  alle	  ouders	  bedanken	  die	  hebben	  geholpen.	  	  

	  

Bericht  van  de  evenementenmanager  
Als	  eerste	  even	  een	  terugblik	  op	  de	  tijdlijn.	  Als	  team	  hebben	  we	  vorig	  schooljaar	  de	  evenementen	  
geëvalueerd	  en	  kwamen	  we	  tot	  de	  conclusie	  dat	  we	  voor	  bepaalde	  evenementen	  wel	  eens	  een	  andere	  
invulling	  wilden.	  Voor	  alle	  helderheid;	  dit	  staat	  geheel	  los	  van	  het	  feit	  dat	  we	  dit	  jaar	  een	  nieuwe	  directeur	  
hebben	  gekregen.	  Dit	  jaar	  kan	  het	  dus	  gebeuren	  dat	  evenementen	  anders	  gaan	  dan	  anders.	  Per	  evenement	  
bekijken	  we	  samen	  met	  de	  OAC	  goed	  hoe	  we	  dat	  aanpakken.	  We	  zijn	  ons	  er	  zeer	  van	  bewust	  dat	  
veranderingen	  tijd	  nodig	  hebben	  om	  te	  wennen,	  zowel	  bij	  ouders,	  kinderen	  als	  bij	  teamleden.	  We	  staan	  
daarin	  als	  school	  open	  voor	  feedback	  en	  elk	  evenement	  zal	  daarna	  dan	  ook	  grondig	  geëvalueerd	  worden.	  Van	  
daaruit	  kijken	  we	  welke	  verbeterpunten	  er	  voor	  volgend	  jaar	  zijn.	  In	  de	  vorige	  nieuwsbrief	  heeft	  u	  al	  kunnen	  
lezen	  dat	  u	  uw	  feedback	  kwijt	  kunt	  bij	  de	  evenementenmanager,	  juf	  Karjan,	  	  via	  k.backerdirks@kpoa.nl.	  Dat	  
geldt	  niet	  alleen	  voor	  het	  kerstfeest,	  maar	  ook	  voor	  de	  komende	  evenementen.	  

VMBO  doet  er  toe!     
Zit	  uw	  kind	  op	  dit	  moment	  in	  groep	  7	  of	  8?	  Dan	  is	  dit	  wellicht	  een	  interessant	  artikel	  voor	  u:	  	  
https://www.primaonderwijs.nl/blogs/vmbo-‐doet-‐er-‐toe	  
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Ouderbijdrage  schooljaar  2019/2020  
Zoals	  al	  eerder	  gemeld	  zullen	  wij	  dit	  schooljaar	  de	  ouderbijdrage	  innen	  met	  behulp	  van	  het	  programma	  
Schoolkassa.	  Dit	  programma	  is	  onderdeel	  van	  Parnassys	  net	  als	  Parro.	  Het	  doen	  van	  de	  betaling	  wordt	  een	  
stuk	  makkelijker	  en	  het	  is	  ook	  nog	  eens	  volgens	  AVG	  helemaal	  veilig.	  Hierdoor	  hoeven	  we	  geen	  gegevens	  
meer	  door	  te	  sturen	  naar	  de	  penningmeester	  van	  de	  OAC.	  
We	  hebben	  nu	  alles	  rond	  om	  de	  betaling	  uit	  te	  zetten.	  Wij	  zullen	  in	  januari	  het	  bericht	  naar	  u	  toe	  sturen	  via	  
Parro	  voor	  het	  innen	  van	  de	  ouderbijdrage.	  
Mocht	  u	  nog	  vragen	  hebben,	  dan	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  de	  penningmeester	  van	  de	  OAC,	  Michael	  
Butler	  michael.butler1974@gmail.com	  of	  met	  Anouschka	  Tiddens.	  

Vanuit   de  wijk  
Advent     
De	  Kinderwoorddienst	  gaat	  op	  weg	  naar	  Kerst.	  Zaterdag	  steken	  we	  het	  laatste	  kaarsje	  aan	  op	  de	  
adventskrans.	  Zaterdag	  om	  19.00	  uur	  begint	  de	  eucharistieviering	  in	  de	  St.	  Josephkerk,	  en	  pastor	  Roderick	  
geeft	  je	  dan	  het	  lichtje	  mee	  voor	  je	  eigen	  viering.	   
Kerstmis     
Dinsdagavond	  24	  december	  hebben	  de	  kleuters	  de	  primeur	  in	  de	  St.	  Josephkerk!	  Om	  17.00	  uur	  is	  er	  Kerst	  op	  
Schoot,	  een	  vrolijke	  viering	  rond	  de	  geboorte	  van	  het	  kindje	  Jezus.	  Daarna	  vieren	  we	  om	  19.00	  uur	  de	  
Familiekerst	  tussen	  de	  levensgrote	  kijkdoosfiguren	  met	  het	  geweldige	  kerstkinderkoor	  en	  om	  21.30	  uur	  is	  de	  
Nachtmis	  met	  de	  Young	  Spirits.	  Op	  eerste	  kerstdag	  25	  december	  is	  om	  11.00	  uur	  de	  kerstviering	  met	  
kinderwoorddienst	  en	  om	  15.00	  uur	  ben	  je	  welkom	  bij	  de	  Open	  Kerststal.	  We	  sluiten	  op	  4	  januari	  af	  met	  
Driekoningen:	  om	  18.00	  uur	  pannenkoeken	  met	  de	  keuze	  van	  de	  vierde	  koning,	  om	  19.00	  uur	  een	  feestelijke	  
viering	  met	  oog	  voor	  kinderen:	  je	  mag	  zelf	  de	  pastor	  helpen	  en	  meezingen	  met	  het	  koor! 
Alles	  over	  de	  kerstvieringen	  in	  Vathorst	  en	  Hooglanderveen:	  www.zaligkerstmis.nl.	  We	  wensen	  je	  een	  fijne	  
vakantie,	  een	  heel	  mooie	  Kerst	  en	  een	  veilige	  jaarwisseling!	  
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Technika  10  

  
Wij	  organiseren	  met	  een	  groep	  vrijwilligsters	  cursussen	  voor	  meiden	  van	  8-‐15	  jaar	  die	  graag	  dingen	  
ontwerpen	  en	  maken.	  Zoals	  apps,	  werkstukken	  van	  hout-‐	  en	  metaal,	  maar	  ook	  robots	  programmeren	  en	  3D	  
printen.	  We	  hopen	  ze	  hiermee	  enthousiast	  te	  maken	  voor	  IT	  en	  techniek.	   

Het	  is	  nu	  mogelijk	  om	  in	  te	  schrijven	  voor	  13	  lessen	  vanaf	  10	  januari	  tot	  de	  meivakantie.	  Meer	  info	  staat	  op	  
onze	  website	  www.technika10keistad.nl	   

Zou	  u	  ons	  willen	  hebben	  om	  dit	  bij	  de	  meiden	  bekend	  te	  maken?	  Alvast	  hartelijk	  dank!	  Jongens	  kunnen	  
terecht	  bij	  Itechboys.nl	   

  


