
 
 
 
 
 
 
 
 
December 2018 
Terwijl Sinterklaas het land uit is, is dit een goed moment om kort terug te kijken. En volgens mij 
kunnen wij dit met gepaste trots doen! Sint Maarten, het schoentje zetten, de caravan, het verhaal 
en natuurlijk de grote dag zelf zijn over het algemeen prima verlopen.  
En hoe staan we ervoor qua kerst: Onze oudervereniging heeft maandagavond de school in 
kerststemming gebracht. En hoe! De school ziet er prachtig sfeervol uit. En dat vonden de kinderen 
ook toen zij vanochtend de school binnenkwamen! 
Inmiddels zijn alle ouders geïnformeerd over hoe wij het kerstfeest op donderdag 20 december gaan 
vieren, en zijn wij dus zo goed als klaar voor dit feest. Hier hebben we dan ook heel veel zin in! 
 
Natuurlijk gaan de ‘normale’ zaken in school ook gewoon door. Al met al een periode waarin én de 
kinderen werken aan hun leerdoelen, én gezelligheid en ‘samen’ hoog in het vaandel staan. En zo 
werken we dan toe naar een welverdiende kerstvakantie… 
 
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle ouders die zich hebben ingezet om de Sint- 
en Kerstperiode zoveel glans te geven, namens alle kinderen en teamleden van het kindcentrum, van 
harte te bedanken. Zonder jullie zou het echt veel minder ‘mooi’ zijn. Top! 
 
Namens het team van ons kindcentrum wens ik u en uw naasten een hele fijne kerst toe, en 
natuurlijk ook alle goeds voor het nieuwe jaar. Laten we er samen iets moois van maken! 
 
Juf Rebecca 
Zoals u weet is Rebecca al enige tijd niet op school aanwezig. Gelukkig gaat het een stuk beter met 
haar en is zij toe aan haar reïntegratietraject. Vanaf januari zal zij, beginnend met 4 uur in de week, in 
de school aanwezig zijn.  
 
Nieuwe website en nieuw logo 
Al enige maanden zijn wij, als pilot binnen Blosse, bezig om te kijken of wij als kindcentrum één 
website kunnen ontwikkelen. Normaal gesproken is er een site voor de opvang en een site voor de 
school. Gaandeweg kwamen wij erachter dat dit ook een ontzettend goed moment is om ons logo 
aan te passen. Zodra de website klaar is om ‘live’ te gaan willen wij graag de site én het logo officieel 
onthullen. Ik houd u op de hoogte… 
 
Lerarentekort 
Met angst en beven zie ik in mijn omgeving en op social media steeds meer leerkrachten uitvallen. 
Gelukkig valt dit bij ons op school nog redelijk mee, maar ik ben bang dat dat niet zo zal blijven.  
Ik wil u bij deze meegeven dat wij er alles aan doen om voor vervanging te zorgen, én ik kan niet 
beloven dat er (net zoals vorig jaar) geen groepen thuis hoeven te blijven. Maar dit zal dan echt als 
laatste middel ingezet worden.  
Wellicht kunt u ons helpen…heeft u of kent u iemand met een onderwijsbevoegdheid? En wilt u of 
diegene incidenteel invallen? Laat het mij dan vooral weten! 
Er zijn een aantal schoolvakken die van het ministerie in uiterste nood gegeven mogen worden door 
onbevoegden. Het gaat dan om muziek, drama, handenarbeid, kunst en wereldoriëntatie. Heeft u of 
kent u iemand met ervaring met één van deze vakken? En wilt u of diegene incidenteel invallen? Laat 
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het mij dan vooral weten! Dan kunnen we kijken of er in geval van nood een oplossing te vinden is… 
 
Goede doel 
Zoals u weet zamelen wij speelgoed in voor de stichting 
Helpende Hand. Inmiddels hebben velen van u al speelgoed 
gedoneerd, waarvoor onze hartelijke dank! 
Mocht u nog speelgoed hebben liggen dat niet meer gebruikt 
wordt…wij verzamelen het graag! 
 
 
Schoolfruit 
Het programma voor deze week ziet er als volgt uit:  
Woensdag: Waspeen 
Donderdag: Mandarijn 
Vrijdag: Appel (volgens de organisatie is dit één grote appel voor twee kinderen) 
 
 

Belangrijke data     
20 december:   Kerstviering 
21 december (14.00 uur): Start van de kerstvakantie 
7 januari:   Eerste schooldag van 2019 
25 januari:   Studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.   

 
 
Met een vriendelijke groet namens het team, 
 
Niels Lover 
Directeur 
 
 


