NIEUWSBRIEF
December 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen week zijn de Sint en zijn Pieten weer vertrokken. Als ouder slaak ik daarmee een lichte zucht van
verlichting. Ik geniet van de gezelligheid in deze periode, maar het lontje van onze kinderen was op
sommige momenten ook wel kort. Het blijft toch spannend die Sint en zijn Pieten, ook nog als de kinderen
ouder worden. Het afsluiten van deze periode geeft ook ruimte om vooruit te kijken naar Kerst. We spraken
thuis over verwachtingsvol vooruit kijken en manieren om dit te doen. Één van onze kinderen opperde het
idee om met een vorm van vasten een aantal dagen geen beeldscherm te gebruiken. Niet veel later keek hij
ook alweer erg bedenkelijk, want dit kost wel heel veel. Hoe dit gaat uitpakken weet ik niet, maar ik kan wel
genieten van deze spontane uitspraken van kinderen. Op veel manieren geven kinderen ons wijze lessen.
Een gezegende periode toegewenst!

Personeel en fysiek onderwijs
We hebben dit schooljaar heel veel goede weken gehad met weinig uitval. Op dit moment zijn juf
Elsemieke en juf Christiane echter thuis vanwege een positieve besmetting en klachten. Meester Michel is
in quarantaine vanwege een positieve besmetting in het gezin. We proberen het (fysiek) onderwijs zoveel
mogelijk door te laten gaan, maar het lukt ons niet altijd dit te realiseren. Ik ben blij met de flexibiliteit van
Dineke/Dorine en de andere teamleden. Ik ben dankbaar voor de gezamenlijke wil en zoektocht om het
onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan.
Juf Dilia en juf Rianne
In deze periode denken we ook in het bijzonder aan juf Dilia en juf Rianne. Zij geven ontzettend graag les,
maar tegelijk geeft deze periode, met de onzekerheid van een mogelijke coronabesmetting, extra spanning.
Beiden hebben te maken met een echtgenoot in een zorgintensieve situatie, waarbij een besmetting
risicovol is. We wensen en bidden elkaar Gods merkbare nabijheid toe in deze periode.
Eerder Kerstvakantie?
Er zijn verschillende geluiden dat de scholen mogelijk een week eerder dicht gaan. Op dit moment zijn wij
daarover niet geïnformeerd. Op het moment dat wij hierover een besluit ontvangen, wordt dit met ouders
gedeeld.

Kerstviering
De Kerstviering is één van de hoogtepunten van het schooljaar. Het feest waarbij we vieren en herdenken
dat de Vader, de Zoon en de Geest ervoor kozen om als mens naar de wereld te komen. Jezus kwam in een
tijdsperiode dat Israël bezet werd door de Romeinen, er veel Joden gevlucht waren, de Romeinen de
hogepriesters aanstelden en er sprake was van grote verdeeldheid onder het Joodse volk. Juist op dat
moment komt de Vredevorst naar de wereld. Als kind zo klein en ogenschijnlijk kwetsbaar. Tegelijk een
bron van kracht om niet de omstandigheden het laatste woord te laten hebben, maar de Liefde!
Dit feest vieren wij, als de maatregelen het toelaten, op donderdagavond 23 december in de klassen. De
kinderen worden tussen 18.45 en 19.00 uur op school verwacht. Om 20.00 uur mogen ze weer opgehaald
worden. Ouders mogen helaas niet in de school. Groep 1-2 is deze dag 's middags vrij. De kinderen kunnen
om 12.00 uur opgehaald worden. De andere groepen hebben 's middags gewoon les.
Kerstbakjes maken
Op donderdag 16 december maakt elke groep een kerstbakje om mee naar huis te nemen. Meer informatie
hierover leest u in de extra informatiebrief ouders Kerst 2021.

Taal thuis en op school
Ouderbetrokkenheid en begeleiding is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Doordat de
ontwikkelingen in de maatschappij en op school snel gaan en sterk talig zijn, is het ondersteunen van het
kind in de basisschoolperiode soms moeilijk. In 2022 gaat het leerhuis Zaltbommel en taalhuis Maasdriel in
samenwerking met bibliotheek Rivierenland de 10-weekse cursus ‘Taal thuis en op school’ organiseren.
Voor ouders van kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar, die hun kinderen beter willen kunnen helpen. Van
harte aanbevolen!

Volgende Nieuwsbrief
Wij streven ernaar iedere 2 weken een Nieuwsbrief te versturen. Indien nodig verschijnt de Nieuwsbrief
vaker. Wij versturen de Nieuwsbrief op donderdag.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.
Een hartelijke groet,
namens het team
Bas van Ballegooijen

Belangrijke data:
Donderdag 23 december
Vrijdag 24 december
Maandag 27 december t/m vrijdag 7
januari
Maandag 10 januari
Maandag 24 januari t/m vrijdag 3
februari

Groep 1-2, 12.00 uur uit
19.00 uur: Kerstviering in de klassen
10.00-12.00 uur: les
Kerstvakantie
08.30 uur: start na de vakantie
Afname LOVS-toetsen
In deze periode zijn de LOVS-toetsgegevens niet zichtbaar in
Ouderportaal.
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