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Agenda 
 

Vr 4/12 Sint op school 
Bovenbouw continurooster tot 14.00 
uur 

Vr 11/12 Nieuwsbrief 

 
Welkom 
Zondag 22 november is Dané 4 
jaar geworden. Hij mag nu elke 
dag naar school en zit in groep 
1a. We heten Dané en zijn ouders 
van harte welkom op school en 

hopen dat Dané het heel erg naar 
zijn zin heeft! 

 
Quarantaine 
Deze week moest meester Wilco Kuijt in quarantaine. 
De GGD had hem via contactonderzoek benaderd en 
dan zit er niets anders op dan thuisblijven.  

De meester mocht toen samen met groep 5 volgens 
het noodplan aan de slag. Dat betekende dat hij via 
TEAMS thuis zijn lessen gaf en de kinderen op school 
waren en de lessen volgden. Een soort Anouk van The 
Voice dus… Dankzij de techniek zag en hoorde de 
meester de klas en de kinderen zagen/hoorden hem. 
In de klas waren studenten bij de kinderen en zij 
zorgden ervoor dat het in de klas allemaal goed 
verliep. We keken allemaal zeer geïnteresseerd hoe 
dat zou gaan. Conclusie: uitstekend! Groep 5 heeft het 
heel goed gedaan, de meester ook en de studenten 
zeiden 2 hele leuke dagen gehad te hebben.  
Natuurlijk hebben we het liefst dat zo’n oplossing 
helemaal niet nodig is, maar we weten nu wel dat dit 
vanaf pakweg groep 4 voor 1 of 2 dagen een groot 
probleem kan tackelen.  
Fijn nieuws: de meester heeft geen klachten gekregen 
en hoopt er maandag weer te zijn. 

 
 
 
 

Meubilair 
Al een aantal jaren zijn we bezig om het meubilair in 
de school te vernieuwen. Om dat in één keer helemaal 
te doen is erg duur. Daarom is er indertijd voor 
gekozen om dit stapsgewijs te doen en we zitten 
lekker op schema. Dit jaar was groep 5 aan de beurt. 
Jammer dat u nog steeds de school niet in kunt, want 
het is fijn om te zien dat alle kinderen nieuw en fris 
meubilair hebben gekregen.  
In 2021 is groep 4 aan de beurt en in 2022 groep 3 en 
dan hebben alle kinderen nieuwe tafels/stoelen.  

 
Het oude meubilair heeft een goede bestemming 
gekregen. Eén van de Prohlesscholen moest een 
tijdelijk lokaal inrichten en heeft alles opgehaald. T.z.t. 
gaat het naar een goed doel. 
 
Pauze en spelen 
Hoewel ‘onze’ kinderen overwegend lief en gezellig 
zijn, tobben we wel eens met een donker randje: 
zuinig zijn op je spullen. Waarschijnlijk lopen veel 
ouders hier thuis ook tegen aan.  Er is al heel wat 
keren materiaal aangeschaft wat in mum van tijd 
verdween of kapot was. En meestal had echt niemand 
dat gedaan… Dat weer tot frustratie van andere 
kinderen die graag wilden spelen, maar misgrepen. 

We hebben iets bedacht en hopen 
dat dit gaat werken. Voor de 
groepen 3 t/m 8 is een krat 
aangeschaft met buitenspeelgoed. 
Het meeste is inmiddels binnen. De 
groep is verantwoordelijk voor het 

compleet houden van dit materiaal. 
Er zit goed speelgoed in, de school 
schaft voorlopig niets meer aan. 
Alles is ‘gemerkt’, zodat duidelijk is 
bij welke groep het hoort en het 
niet in de war kan komen met 

andere groepen. We gaan het nu inzetten in de 

gewone pauzes, als het bevalt kunnen we ook zoiets 
gaan doen voor de middagpauze.  
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Sneltest bij de voordeur voor de kinderen… 
Deze week kwamen er diverse verontruste mailtjes 
van ouders binnen. N.a.v. berichten in de media werd 
verondersteld dat er overwogen wordt om kinderen op 
corona te testen voordat ze ’s morgens naar binnen 
mogen. Dat stuitte heel begrijpelijk op enorme 
bezwaren. 
Wij weten van niks. 
Wel is het zo dat minister Slob daar iets over heeft 
gezegd. Hij had het over VO scholen die helemaal 
sluiten, omdat er een corona uitbraak is. Er is 
geopperd om in dat geval leerlingen te testen, zodat 
de leerlingen die niets onder de leden hebben, toch 
naar school kunnen. En daar werd dan op door 
gefilosofeerd. (VO)scholen die er voor voelen, mogen 
zich aanmelden als proefkonijn. 
Dat iets dergelijks voor onze scholen in de pijplijn zit, 
is echt onzin. Er zullen nog wel wat wetten aangepast 
moeten worden, voordat zoiets überhaupt verplicht 
zou kunnen zijn. Dit gaat veel verder dan een 
mondkapje. Maak u dus geen zorgen, hier is echt geen 
sprake van. 

 
Sint 
Vrijdag 4 december verwachten we 
bezoek van de Sint op school. Door de 
maatregelen mag hij maar 1 Piet 
meenemen. En we hebben strikte orders 
gekregen dat hij onzichtbaar is voor de 

ouders. We hopen op uw begrip. 
Veel belangrijker is het, dat we er op school wel een 
feest voor de kinderen van kunnen maken. En dat zijn 
we zeker van plan!  
Er is al heel wat gesmoesd en er gaan geheimzinnige 
berichtjes de school door. De kinderen hebben al een 
verrassing in hun schoen/kastje gevonden en heel wat 
hartjes kloppen vol verwachting. 
We laten u meegenieten via de foto’s. 
 
Schooltijden op 4 december 
Vrijdagmiddag 4 december zijn de kinderen van de 
onderbouw al vrij. 
De bovenbouw gaat een echt continurooster draaien. 
Dat betekent dat het programma de hele dag door 
gaat, ALLE kinderen (groep 5 t/m 8) op school eten en 
iedereen om 14.00 uur naar huis mag. 
 
Acties rond de Kerst 
Overal wordt gesproken over wat er dan wel kan/mag 
met de Kerst. Veel mensen voelen zich eenzaam. 
Naast het gewone schoolwerk, is het meeleven met 
anderen en iets voor een ander doen belangrijk voor 
kinderen om te leren. Bovendien is het fijn om dat te 
kunnen doen. 
Al een heel tijdje geleden heeft de school afspraken 
gemaakt met De Duinrand.  
Er is overlegd wat mogelijk is.  
Dinsdag 15 december zal een hele groep kinderen van 
de school kerstliederen gaan zingen bij de Duinrand. 
BIJ de Duinrand, dus niet binnen. Als het weer niet 
meewerkt, stellen we het uit naar de donderdag. De 

komende weken zal er dus flink geoefend worden op 
school. Welke kinderen/groepen meegaan, is nog niet 
bekend.  

 
Elk jaar maken de kinderen met de Kerst en met Pasen 
kaarten voor de ouderen in de wijk. Die worden door 
een commissie van de Hervormde Gemeente verdeeld. 
Ook dit jaar zullen de kinderen daar weer hun best op 
doen.  

              
Verder willen we weer aandacht besteden aan de 
Voedselbank. Een excursie zal niet gaan, maar we 
zullen het er op school wel over hebben en proberen 
om houdbare producten en wat financiën te 
verzamelen om aan de plaatselijke Voedselbank te 
geven. 

  
U hoort overal nog van. 
 
Kerstbakjes maken 

Dit jaar maken we niet de kerstbakjes, we 
hebben iets anders verzonnen.  
Aan alle kinderen van groep 1 t/m 7 wordt 
gevraagd om een witte kaars mee naar 
school te nemen. Het liefst een gewone 
dinerkaars.  
Vanaf 7 december kunnen de kaarsen 
meegebracht worden. De leerkracht laat 
u via Parro nog wel weten wanneer de 
kinderen er mee aan de slag gaan. 
Groep 8 is niet zielig, zij gaan als enige 
groep wel kerstbakjes maken. Gelukkig 
zitten zij als enige groep ook in een lokaal 
met een harde vloer en geen 

vloerbedekking      . 

 
 
 
 
 


