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vr 16 december:  Groepen 4, 5 en 6 naar Studio Snugger 
wo 21 december:  18.00 uur: Kerstviering in school 
vr 23 december:  12.00 uur: Begin kerstvakantie voor alle groepen 
ma 9 januari:   Eerste schooldag van 2017 

 
 
Volgende week sluiten we het thema Kinderen van goede wil 
af. 

Inhoud: Over een dorp waar de goede wil om samen te werken en samen te vieren 
verdwenen is. Over hoe die goede wil opnieuw aangewakkerd kan worden in het leven 
van mensen. De verhalen van volgende week: 
Groepen 1 t/m 4: Geen plaats in de herberg (Lucas 2, 1-7); De herders als eersten bij 
het kind (Lucas 2, 8-20).  
Groepen 5 en 6: Een boodschap van de keizer (Lucas 2, 1-7); Een koning in een 
voerbak (Lucas 2, 15-20). 
Groepen 7 en 8: Met dank aan de keizer (Lucas 2, 1-7); Een boodschap voor herders  
(Lucas 2, 15-20). 
 

 
 

 
 

Inmiddels is de school heel mooi in een gezellige kerstsfeer omgetoverd. We bedanken de 
ouders die daarbij hebben geholpen. 
Vandaag krijgen de kinderen de uitnodiging mee voor het kerstgebeuren op 
woensdagavond! 
 

Van de kerstcommissie ontving ik nog de volgende informatie: 
 
Op maandag 19 en dinsdag 20 december gaan de groepen 5 t/m 8 kerststukjes maken. 
We maken de stukjes voor mensen in verzorgingstehuizen om zo ook bij deze mensen een 
stukje Kerst te brengen. 
De stukjes worden woensdag of donderdag weggebracht. 
 

 
 

 
 
 

Edukans, de organisatie van Schoenmaatjes, is heel erg blij met de grote hoeveelheid dozen die ze hebben 
ontvangen. We kregen een link naar de website waarop iedereen wordt bedankt en er ook meer informatie is te 
lezen: 
 
https://myclang.com/2/4/100/57/RrBZrzMz-TIgcnghZ1S3pWYpJFSuBsvvWsv0TbTzGmwJSezcYG-d2f3Sllux4_RU 
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Doemiddagen 

Vervangingsprobleem 

Tevredenheidspeiling 

Aanvraag muzieksubsidie is gehonoreerd! 
 

 
 

 
 
Goed nieuws: 
Wij hadden bij het Cultuurfonds een aanvraag gedaan voor een muzieksubsidie. Deze is vorige 
week toegekend! 
Dit betekent dat we vanaf januari ons muziekonderwijs een facelift kunnen gaan geven! We 
krijgen hierbij de medewerking van de bekende Baarnaar Majel Lustenhouwer. Het is de 

bedoeling dat Majel muzieklessen gaat geven waar de leerkrachten bij aanwezig zijn. Onze juffen en meesters 
moeten namelijk van hem gaan leren hoe je een zo goed mogelijke muziekles kan verzorgen. Meer nieuws volgt! 
 

 

 
 

 
In de jaarflyer leest u als data van de komende serie doemiddagen: 26 januari, 2 februari en 
9 februari. 
We beginnen na de kerstvakantie echter pas op 9 januari, dus we hebben iets meer tijd nodig 
ter voorbereiding van deze nieuwe serie. We schuiven het daarom één week op.  Het wordt 
dus: donderdagmiddag 2, 9 en 16 februari! 
Na de kerstvakantie gaan we plannen maken, maar u kunt nu alvast nadenken over uw eventuele medewerking en 
activiteit en de data alvast noteren. Bedankt alvast! 
 

 
 
 

Twee weken geleden ontving u een brief van ons bestuur i.v.m. het 
nijpende vervangingsprobleem in het onderwijs. Eigenlijk heb ik hierop 
nauwelijks reacties gekregen van ouders. Dat komt waarschijnlijk 
omdat u verwacht dat het op onze school wel zal loslopen. Dat hopen 
we natuurlijk ook, maar vorige week donderdag hadden we er wel al 
mee te maken en moesten we in de bovenbouw een groep verdelen. 
Gelukkig speelde het probleem maar één dag, want zo’n verdeling kun 
je je hooguit één dag veroorloven. Om die reden hebben in onze regio 

diverse scholen al moeten besluiten om een groep naar huis te sturen. Dat kun je nooit op de dag zelf doen, maar 
moet je de dag ervoor aan de ouders aankondigen.  
Een andere optie kan zijn dat in noodgevallen we ’s morgens aan de ouders (die hun kind komen brengen) vragen of 
zij in de gelegenheid zijn om hun kind weer mee naar huis te nemen. Zodoende kunnen dan groepen worden 
samengevoegd, waardoor één van de leerkrachten een zieke collega kan vervangen. 
Ik wil u als ouders er wel op voorbereiden dat we op enig moment misschien één van deze maatregelen zullen 
moeten nemen.  
	

 
 

 
In nieuwsbrief-10 schreef ik al iets over de peiling die we eenmaal per drie jaar op alle 
scholen van onze stichting houden. In november is de vragenlijst al afgenomen onder 
het personeel en de bovenbouwkinderen. Aanvankelijk zouden we in december u als 
ouders benaderen, maar we hebben onlangs besloten om dit in januari te doen. Dus u 
kunt dit direct na de kerstvakantie via het ouderportaal van Parnassys verwachten.  
 

Met vriendelijke groet  
en alvast een heel fijn weekend toegewenst, 
Jacques van der Vlies	


