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Sinterklaas- en Kerstviering 
Het zijn vreemde tijden! De sinterklaas- en kerstviering zullen anders moeten gaan 
dan anders. Maar we gaan er wel met onze leerlingen een fijn feest van maken! 
Aanstaande vrijdag vieren we het sinterklaasfeest. Stiekem hopen we dat, hoewel de 
sint uit huis werkt, hij toch nog ruimte kan vinden op de een of andere manier zijn 
gezicht op school te laten zien… 
In ieder geval hebben we gehoord dat het een vrijdag wordt vol surprises, dus het 
wordt vast een gezellig feest! 
Wat betreft het kerstfeest: we gaan het vieren op de dag dat Gretha ook afscheid 
neemt van ons: donderdag 17 december. 
Donderdag 17 december hebben alle groepen een kerstviering in de eigen groep van 
17:00 tot 18:00 uur. Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing! 

 
Corona 
We krijgen steeds vaker vragen over hoe te handelen wanneer er in een gezin 
iemand positief getest is. Als school volgen we de richtlijnen van de GGD. 
De GGD geeft aan dat na contact met iemand bij wie corona is vastgesteld er een 
quarantaine periode van 10 dagen volgt. Het is belangrijk dat er in die 
quarantaineperiode geen contact (geen contact is minder dan 15 minuten 
binnen 1,5 meter) is met degene die positief getest is om wederzijdse besmetting te 
voorkomen. Als afstand houden niet mogelijk is (vanwege hetzelfde huishouden), 
dan gaan de 10 dagen in vanaf het moment dat de positief geteste 
persoon (na 7 dagen) uit isolatie mag en 24 uur geen klachten meer heeft (koorts, 
hoesten, verkoudheid). Hierdoor kan het dus zo zijn dat de ouder weer aan het werk 
kan, maar het kind nog thuis moet blijven. 
 
 
 



Drie nieuwe collega’s 
Sinds kort hebben we drie nieuwe collega’s: Doortje, Betsie en Jake. De collega’s 
komen het team versterken en worden vooral ingezet als remedial teachers. 
We zijn heel blij met deze enthousiaste, altijd inzetbare en hardwerkende collega’s. 
We hopen dat veel kinderen met hen gaan kennismaken de komende tijd! We 
houden u op de hoogte! 
 

 
 

Opvolger 
Ik ben heel blij u te mogen vertellen dat collega's, samen met 
mr en bestuur, erin geslaagd zijn een goede opvolger te 
vinden voor mij! 
Met trots stel ik u voor aan Christien Sickman. 
Per 1 maart, of zoveel eerder als mogelijk is, zal zij het stokje 
van mij overnemen! 
Christien is nu leerkracht op basisschool De Mare en heeft 
haar sporen ruimschoots verdiend in het onderwijs. 
Ze heeft vorig jaar, in het kader van haar opleiding tot 
schoolleider, al een tijdje meegelopen op onze school; is enthousiast over ons 
onderwijs en draagt kinderen een warm hart toe! 
Ik weet zeker dat collega's, leerlingen en ouders haar zullen ervaren als een fijne, 
bekwame collega! 
Christien: heel hartelijk welkom op onze school! 
 
Bijbelverhalen 
Wij gebruiken de godsdienstmethode “Trefwoord” en op deze plek vindt u elke week 
de verhalen die verteld worden, zodat u thuis ook weet “waarover zij spraken”.  
 
Verlichten (week 50 en 51) 
Inhoud: Voorwerpen, gebeurtenissen, de wereld en mensen in het licht zetten; 
bijzondere aandacht geven; in een kwaad/positief daglicht stellen. 
  

● Bijbelverhalen onderbouw: 
Week 50: Het licht van de engel (Lucas 1, 26-35); Een stralende ster (Matteüs 
2, 1). 



Week 51: Het koningskind wordt geboren (Lucas 2, 4-7); De wijze mannen 
gaan op zoek (Matteüs 2, 2-9); Kind van het licht (Matteüs 2, 10-12). 

  
● Bijbelverhalen middenbouw: 

Week 50: De wijzen vertellen (Matteüs 2, 1-2); Herodes vertelt (Matteüs 2, 
3-8). 
Week 51: Maria vertelt (Matteüs 2, 10-12); Jozef vertelt (Matteüs 2, 13-23). 

  
● Bijbelverhalen bovenbouw: 

Week 50: Op weg (Matteüs 2, 1-2); Een duister plan (Matteüs 2, 3-8). 
Week 51: Vreemd bezoek (Matteüs 2, 10-12); Jezus van Nazaret (Matteüs 2, 
13-23). 

  
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 

 



 


