
 

NIEUWSBRIEF  vrijdag 9 december 2022 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Nieuwe collega’s.  
Zoals jullie weten zal juf Tessa ons helaas na de kerstvakantie verlaten.  
Juf Mieke zal daarom na de kerstvakantie van maandag t/m donderdag in de 
Strandloper werken. Vanaf vrijdag 20 januari zal juf Britt in de Strandloper zijn (de 
eerste vrijdag na de kerstvakantie is juf Mieke in de klas). Juf Britt is een vaste 
collega uit de vervangerspool van Obase. Naast een dag op de Meie werkt ze drie 
dagen op ‘t Kofschip.  
 
Omdat juf Sandra de IB-taken van juf Mieke gaat overnemen zal zij niet meer in de 
Scholekster werken na de kerstvakantie. Dinsdag 13 december komt juf Linda 
kennismaken, zij zal na de kerstvakantie op dinsdag en woensdag werkzaam zijn in 
de Scholekster. Juf Linda zal de kinderen die hun lesaanbod op het niveau van groep 
3 krijgen gaan begeleiden op deze dagen. Juf Linda is een nieuwe, maar zeer 
ervaren, collega binnen Obase.  
 
Juf Jantiene zal na de kerstvakantie volledig werkzaam zijn in de Aalscholver.  
 
Binnenkort zullen onze nieuwe collega’s zich aan jullie voorstellen via de 
nieuwsbrief. We zijn erg blij dat ze ons team komen versterken!  
 
Studiedag.  
Afgelopen dinsdag hadden we een studiedag met het team op onze school. Het was 
een fijne dag. We hebben o.a. af kunnen stemmen over het werken met Snappet en 
LOGO (woordenschatonderwijs). Ook hebben we een training gevolgd over 
‘bewegend leren’.  Er zitten veel voordelen aan bewegend leren;  

- Het is gezond, kinderen blijven fit. 
- Kinderen kunnen zich er beter door concentreren. 
- Kinderen onthouden de leerstof beter. 
- Er worden meer verbindingen in de hersenen aangelegd. 

 
We gaan de komende periode dan ook enthousiast aan de slag met bewegen en 
bewegend leren. Jullie zullen er vast voorbeelden van voorbij zien komen op 

Parro      .  
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet.  
____________________________________________________________________ 



 

 
Terugblik Sinterklaas 
Oh wat was het leuk, we hebben een gezellig sinterklaasfeest gehad! We waren 
even bang dat Sinterklaas niet zou komen want de juffen waren vergeten om een 
adreswijziging door te geven, maar gelukkig was er een buurvrouw die zo lief was 
om te vertellen waar onze nieuwe school is. Om de beurt gingen we langs bij 
Sinterklaas en hebben we gezongen, gedanst of een spelletje gedaan. Ook kregen 
we lekkere kruidnoten en een cadeautje. Aan het eind van de ochtend hebben we 
met zijn alle Sint uitgezwaaid, tot volgend jaar Sinterklaas! 
 

 
Kerstviering 
Deze week hebben alle leerlingen een brief meegekregen over de kerstviering op 
donderdag 22 december: we organiseren een lunch buffet waarbij iedereen wat 
meeneemt, dat wordt smullen!  
 
Ook kan elke leerling op deze dag een mooi kerststukje maken. Wij zorgen voor de 
oase; deze is gesponsord door Bolle Dier & Tuin. Wij zorgen ook voor wat groen. We 
vragen alle ouders/verzorgers om een mandje, bakje of bloempotje mee te geven 
waar de kinderen een kerststukje in kunnen maken en wat versieringen zoals kleine 
kerstballen of lint. Als je zelf nog wat groen over hebt mag dat natuurlijk ook mee. 
 
De kinderen mogen in hun mooiste (kerst-)kleding naar school komen en mogen 
hiermee als ze dat leuk vinden op de foto, Annemarijn neemt haar fotocamera mee 
naar school. 
 

 
SCHOOLFRUIT: 
Het schoolfruit voor komende week is: sinaasappel, radijs en peer. 
 

 

VERJAARDAGEN:  
 
23 december:  Lakisha 
23 december:  Rosano 
 

 

OP DE KALENDER: 
Donderdag 22 december:    kerstviering 
Vrijdag 23 december:    leerlingen vrij vanaf 12:15 uur 
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari: kerstvakantie 
Woensdag 15 februari:    voorjaarscrea 
Maandag 27 februari:    studiedag, leerlingen vrij 
 


