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Vacature MR lid (Oudergeleding)
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Beste ouders/verzorgers,
De eerste helft van het schooljaar zit er alweer op.
De maanden zijn weer voorbij gevlogen.
En wat hebben de leerlingen zich tot nu toe goed ingezet!
We zijn blij dat we, ondanks dat er af en toe een leerling of leerkracht
in thuisquarantaine moest, de groepen allemaal naar school konden
blijven gaan. Ik ben de leerkrachten erg dankbaar voor hun flexibiliteit,
want omdat er regelmatig geen invallers beschikbaar waren, hebben
zij veel extra dagen gewerkt.
Helaas moesten we soms ook ondersteunend/extra personeel voor
de groep zetten, terwijl we hen ook nodig hebben om leerlingen met
extra leerbehoeftes te helpen. Maar ‘nood breekt wet.’
En dan ineens toch een week eerder kerstvakantie.
Dat zorgde ook weer voor enige onrust, maar toch is mijn ervaring
dat we ook deze nieuwe situatie met elkaar weer aankunnen.
Dat is ons immers constant met elkaar gelukt.
Morgen vindt de kerstviering met de leerlingen plaats.
Ik wil ook jullie danken voor jullie flexibiliteit en wens jullie
allen hele fijne kerstdagen toe en natuurlijk een liefdevol en
gezond nieuwjaar. Tot maandag 10 januari 2022!
Hartelijke groeten,
Jill Hom.
PS. De koffieochtend op 13 januari 2022 wordt verplaatst naar
woensdag 12 januari’22 en vindt op het bovenbouwplein plaats.
Van 8.15-9.00u.

Er staan vier kaarsjes op een rij
te wachten op het feest.
Eén lichtje laat ons alvast zien
hoe mooi het is geweest.
Nu mogen er twee kaarsjes aan,
ons wachten wordt beloond.
Het wordt steeds lichter in de
kerk,
het huis waarin God woont.
Vandaag branden drie kaarsjes,
drie vlammetjes van licht
vertellen van het Kind dat komt,
is dát geen mooi bericht?
Nu mag het vierde kaarsje aan.
Vier lichtjes laten horen:
nog een paar nachtjes slapen,
dan wordt het Kind geboren.

Kanjers van de maand

Onze technische jongens: Justin, Jelte, Steven Zonderland, Owen en Sietze!
Zij hebben de nieuwe voetbaltafel in elkaar gezet, Justin heeft de nieuwe standaard met basketbalnet in
elkaar gezet, Justin en Steven (En Ronald, stiefvader van Mirthe en Fenna Mellema) hebben de verrotte
houten plantenbakken gesloopt en opgeruimd. Heel erg bedankt voor jullie inzet!
Stagiaires Bernau (groep 6-7a) Hittje (Groep 2b-3) en Myla (groep 1-2a) wil ik ook
even noemen. Fijn hoe betrokken jullie zijn en je inzetten voor de leerlingen!

Even voorstellen

Nieuwe leerlingen/afscheid

In het vorige Paedwizerke heb ik met jullie gedeeld dat we een
nieuwe schoonmaakster hebben.
Haar naam is Zsanett Papai en ze woont in Sint Nicolaasga.
We zijn erg blij met haar en wensen haar veel (werk)plezier
toe.

Welkom:
 Brechtsje Kuipers
 Jesper Klos
 Boaz Postma
Jullie starten na de kerstvakantie in
groep 1-2a. We wensen jullie een hele
fijne basisschooltijd toe!

Grytsje Hiddema werkt tijdelijk ook bij ons.
Grytsje biedt ondersteuning in groep 7b-8.

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)

Afscheid:
We nemen helaas afscheid van Mayla en
Joël Otter. Zij gaan verhuizen naar
Grouw.
Wij wensen jullie veel plezier toe op
jullie nieuwe school.

Aan alle ouders,
Al een aantal jaren ben ik nu als ouderlid van de MR betrokken bij onze school.
Dit doe ik nog steeds met heel veel plezier. Maar…..
Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gelezen in onze eerdere nieuwsbrief hebben wij helaas afscheid moeten
nemen van Albert als MR lid. Wat betekent dat we opzoek zijn naar een nieuw lid. Ik kan en mag niet in mijn
eentje een grote achterban vertegenwoordigen op de school van onze kinderen. Daarom hebben we jullie
hulp nodig!
Groetjes Minke Bergsma
PS. De vacature vinden jullie in de bijlage.

Godsdienst

Vanuit ons methode Levensbeschouwing Trefwoord:
Week 50 en 51 (13 t/m 24 december): Verrassend
Inhoud: Over hoe we omgaan met verrassingen in ons leven.
En wat het betekent om elkaar te kunnen verrassen.
Bijbel: Het geboorteverhaal Jezus (Lucas 1 en 2).
Week 2 t/m 4 (10 t/m 28 januari): Groeien
Inhoud: Over groeien in kennis, in mogelijkheden, in ambities en
dromen, over groeien als mens.
Over wat groei doet met mens en wereld,
over grenzen aan de groei.
Bijbel: Johannes in de woestijn; Johannes doopt Jezus. Jezus leest
voor uit de Tora en geneest mensen. Jezus zoekt leerlingen
(Lucas 3 t/m 5).

