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Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente

Geboorte Jonathan Visscher
Op vrijdag 9 november is er bij juf
Visscher en haar man een zoon
geboren. Ze
noemen hem:
Jonathan Gerco
Dinand,
roepnaam
Jonathan. We
willen de juf,
haar man en de
kinderen van
harte feliciteren met de geboorte van
Jonathan. Van harte Gods zegen
toegewenst in de opvoeding!
Update website
Onlangs is de website van school weer
bijgewerkt. Naast enkele kleine
wijzigingen zijn er vooral ook foto’s
toegevoegd over de verjaardag van
meester Verweij, Prinsjesdag,
Tapijtmuseum, feestje bruiloft juf
Beertje, schoolontbijt en de
creamiddagen. Na inloggen kunt u de
foto’s bekijken.
Ouderavond
Zoals in een eerdere brief vermeld is de
ouderavond verzet van donderdag 23
november naar donderdag 7 december.
Deze avond zal om 19.45 uur beginnen.
We hopen met elkaar op een
inhoudsvolle avond waarin we met
elkaar van gedachten kunnen wisselen
over normen en waarden in de
opvoeding. Een onderwerp waar
iedereen dagelijks mee kan worstelen.

Nummer: 106

Laten we elkaar daarin tot steun mogen
zijn.
Overblijven
Regelmatig krijgen we op school de
vraag hoe het één en ander geregeld is
met het overblijven. In onze uitgebreide
schoolgids, die u op onze site kunt
vinden, staat het volgende:
6.5 Tussenschoolse opvang
De school biedt, voor die leerlingen die buiten een
straal van 2 kilometer vanaf school wonen en
redelijkerwijs tussen de middag niet heen en weer
van school naar huis en omgekeerd kunnen, de
mogelijkheid om in de middagpauze over
te blijven. We hebben op onze school twee
overblijfgroepen; leerlingen uit groep 1 en 2 en
daarnaast leerlingen uit groep 3 t/m 8. Tijdens de
tussenschoolse opvang is er begeleiding en
toezicht van overblijfmoeders of groepsleerkracht
van 12.00 uur tot 13.00 uur. Een groot deel van de
overblijfmoeders hebben een cursus gevolgd en
zijn gecertificeerd overblijfkracht. Vanzelfsprekend
is het voor uw kind het meest ideaal als het tussen
de middag thuis kan eten. Mocht dit een keer écht
niet kunnen, terwijl u toch binnen redelijke afstand
van school woont, dan wordt er voor deze
tussenschoolse opvang een bijdrage gevraagd.
Eerste kind € 2,50, tweede kind € 2,00, derde kind
€ 1,00, en de volgende kinderen uit het gezin
gratis. Als uw kind(eren) regelmatig overblijven
kan het verschuldigde bedrag ook overgemaakt
worden op de rekening van school.
Hierbij zij opgemerkt dat het bevoegd gezag in
dezen geen verzekering tegen wettelijke
aansprakelijkheid heeft afgesloten.

Hierbij willen we graag nog opmerken
dat de overblijfgroep vrij groot is. Als
het even mogelijk is, is het fijn als uw
kind(eren) zoveel mogelijk thuis
kunnen eten, zodat het voor de
overblijfmoeders hanteerbaar blijft.
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Met de huidige overblijfmoeders
hebben we binnenkort een extra
overlegmoment waarin we terugkijken
op de afgelopen maanden en vooruit
kijken naar de komende tijd. Waar
nodig zullen we afspraken maken en/of
aanscherpen.

verspreid onder de ouders van de
schoolgaande kinderen. Ook in de
Staphorster en de Marskramer heeft
deze advertentie gestaan. Er zijn
verschillende reacties binnengekomen.
We hopen dat we t.z.t. iemand mogen
benoemen om de lege plek op te vullen.

Weer op school…
In aansluiting op het bovenstaande stuk
ook iets voor de kinderen die (altijd)
thuis gaan eten. De afspraak is dat deze
kinderen vanaf 13.00 uur weer op
school verwacht worden. Vanaf dat
moment is er ook weer pleinwacht door
één van de collega’s. We willen hier in
de komende tijd weer wat strakker de
hand aan houden. Nu is het zo dat er
om 12.45 uur al kinderen komen. Dat is
niet de bedoeling. Wilt u hier rekening
mee houden?

Moedermorgens
Afgelopen week zijn de moedermorgens
in groep 1 en 2 geweest. U hebt een
kijkje kunnen nemen in de klas van uw
zoon/dochter. Het was mooi om te zien
hoe ouders en kinderen daarvan
genoten hebben. Hartelijk dank voor
uw betrokkenheid!

Afwezigheid juf Mostert
Zoals u wellicht gehoord hebt was juf
Mostert de afgelopen weken afwezig.
Ook de komende tijd zal zij niet op
school zijn om haar werk te doen. Dit in
verband met rust die zij moet nemen
om lichamelijk weer aan te sterken.
Het werk van de plusklas zal, zolang dit
nodig is, door juf Elizabeth
overgenomen worden. We zijn blij dat
ook dit werk binnen school zijn
voortgang mag krijgen. Tegelijkertijd
wensen we juf Mostert al het nodige toe
voor de komende tijd die voor haar niet
makkelijk zal zijn.
Vacature schoonmaakster
Na het afscheid van Jenny Hokse –
Hengsteboer is er een advertentie

HCR
Deze week is de jaarlijkse inzameling
van voedsel e.d. van de HCR gestart. U
bent hierover vorige week
geïnformeerd. U kunt tot en met
woensdag 6 december uw artikelen
inleveren. Van harte aanbevolen!
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Bond tegen het vloeken
In de afgelopen weken zijn de kinderen
van groep 5 t/m 8 druk bezig geweest
met de verkoop van Wilhelminapepermunt. Dat heeft het mooie bedrag van €
2.475,57 opgeleverd. Jongens en meisjes,
heel erg
bedankt
daarvoor! We
hebben het
geld
overgemaakt naar de Bond tegen het
vloeken. Sommige kinderen hebben
voor meer dan € 40,00 verkocht. Zij
krijgen volgende week een cadeautje.
Bedankje namens juf Beertje
Op 27 oktober 2017 zijn wij getrouwd in
Restaurant Stien. Naar aanleiding van
ons trouwen hebben we veel kaarten
van ouders en kinderen mogen
ontvangen. We hebben dat heel fijn
gevonden. Allen hartelijk bedankt voor
deze felicitaties.
Juf Beertje en Paul van Gaalen.

Veiligheid (hesjes)
We zijn met elkaar de maand december
al ingegaan. Dat betekent dat het
buiten lang donker is. Dit is ’s morgens

en ook ’s middags te merken. In
verband met de veiligheid van onze
kinderen die op de fiets naar school
komen willen we u, maar ook de
kinderen, er op wijzen dat het veel
veiliger is om met een hesje te fietsen.
Gelukkig zijn er veel kinderen en
ouders die dit doen, maar er zijn er ook
veel die dit niet (meer) doen. Het is
belangrijk om elkaar te stimuleren dit
wel te doen!
Stagiaires
U hebt ongetwijfeld al gemerkt dat er
dit schooljaar verschillende stagiaires
bij ons op school stage lopen. We willen
het graag voor u op een rijtje zetten:
- William Altena (Pabo 1)
- Miryam Heutink (Pabo 1)
Zij zijn twee weken in groep 5 geweest
en hopen dit jaar ook nog naar groep 3,
1 en 8 te gaan.
- Annet Mussche (Zorg en Welzijn)
Zij is elke donderdag in groep 2
aanwezig
- Mariëlle van der Hoek (onderwijsassistente) Zij is er nu elke maandag en
dinsdag en loopt stage bij juf Judith.
- Gerlies Slager (Pabo 4)
Momenteel is zij in de groepen 3 en 5
om daar verschillende rekenlessen te
geven. Vanaf eind januari 2018 hoopt zij
tot de zomervakantie bij ons te zijn. Zij
neemt dan groep 7 voor haar rekening,
zodat de beide combinatiegroepen
ontlast worden.
We wensen hen allemaal een goede tijd
bij ons op de Dr. Maarten Lutherschool.
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Aanmelding leerlingen
Afgelopen maart is er een
aanmeldingsavond geweest om
leerlingen aan te melden voor de Dr.
Maarten Lutherschool. Deze gegevens
zijn voor ons van groot belang in de
voorbereiding op het nieuwe schooljaar.
Nu blijkt dat nog niet alle
aanmeldingen voor het schooljaar 2018
– 2019 binnen zijn. We willen u
vriendelijke vragen om uw kind z.s.m.
aan te melden als dit nog niet gedaan is.
Viering Kerstfeest
Op vrijdag 22 december hopen we op
school stil te staan bij de komst van de
Heere Jezus naar deze aarde. De
groepen 1 en 2 doen dit samen in hun
klassen. De groepen 3 t/m 8 doen dit in
de gemeenschapsruimte van de school.
Om de betrokkenheid met de ouders te
vergroten willen elk jaar de ouders van
groep 5 gaan uitnodigen om bij deze
Kerstfeestviering aanwezig te zijn. Zo
komen alle ouders in de loop van de
jaren aan de beurt om dit mee te
maken. De ouders van de huidige groep
5 zullen hiervoor een uitnodiging
ontvangen.

via uw oudste zoon/dochter, een aparte
brief over gekregen. De vorige keer zijn
enkele van die brieven in de tassen van
de kinderen blijven zitten waardoor we
op het laatste moment nog moesten
schuiven in de planning. Het is fijn als
we tijdig alle briefjes binnen hebben.
We hopen op goede gesprekken!
Agenda
-

-

-

Donderdag 7 december:
Ouderavond met dhr. S.
Middelkoop
Donderdag 14 december:
Overlegmoment overblijven.
Maandag 18 december:
Contactavond (groep 3 t/m 8
m.u.v. groep 4)
Dinsdag 19 december:
Contactavond (groep 3 t/m 8)
Vrijdag 22 december: Viering van
het Kerstfeest en maaltijd.

De volgende nieuwsbrief hopen we voor
de kerstvakantie mee te geven.

Na de viering van het Kerstfeest willen
we, zoals inmiddels gebruikelijk, met
elkaar op school eten. Ook hier wordt
in de komende tijd het één en ander
voor georganiseerd. U zult daar vast
nog van horen!
Contactavond
Op maandag 18 en dinsdag 19 december
hopen we onze volgende
contactavonden te houden. U hebt hier,

Berthine van der Knijff in groep 2 rond
het thema ‘Muziek’.
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