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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Ik ga in deze bijdrage met u langs de personele mutaties in
het team. Er zijn veranderingen en wijzigingen en het is
belangrijk dat u dit weet.
Ik begin bij de kleuterschool en loop langs de klassen naar
boven.
•
Op de kleuterschool is Marit Brand weer voor
twee dagen de juf in kleuterklas 1. Ria Nap heeft
tot nu toe Marit vervangen. Nu maakt Ria stapjes
terug en geeft Marit de ruimte om rustig de klas
in te groeien. Dit re-integratieproces gaat goed en
de verwachting is dat begin 2009 Marit weer
helemaal terug is.
•
Marian van Vilsteren is na de herfstvakantie weer
gestart in de tweede klas. Voorlopig is het nog
voor een dag. De andere dagen is Mariëlle van
Schoonhoven de juf . Marian en Mariëlle zijn
begonnen met het vormen van een duo voor de 2de
klas. Ook dit zal nog een aantal maanden nodig
hebben voordat het plaatje compleet is.
•
Een tijdje terug heb ik Esther Blondelle aan u
voorgesteld. Esther zou op vrijdag in de 4de klas
staan. Dit gaat niet door. Hierdoor hebben we
heel snel naar andere oplossingen voor de 4de klas
moeten zoeken. Gelukkig is Rony Usenki bereid
gevonden om op vrijdag in de 4de klas te staan.
•
Tessa Hobbs is op dit moment met
zwangerschapsverlof. Ze verwacht begin
december haar tweede kindje. Ook hier hebben
we voor de vervanging een beroep kunnen doen op
onze eigen mogelijkheden. Karen Bosman en Rony
Usenki vervangen Tessa in de 5de klas.
•
Ook Eveline Reijnders-Matser is met
zwangerschapsverlof en verwacht begin december
haar eerste kindje. Suze Bakker vervangt Eveline
in de 6de klas.
Gelukkig zijn alle andere leraren, vakdocenten en
teamleden present en op hun oude en vertrouwde plaats.
Uit bovenstaande merkt u dat het moeilijk is om voldoende
vervanging van buiten de school te vinden. In mijn
wervingsactiviteiten merk ik dat er weinig mensen
beschikbaar zijn. Gelukkig hebben we alles op kunnen

lossen door interne verschuivingen en door het inzetten
van alle capaciteit die we beschikbaar hebben.
Consequentie hiervan is dat niemand ziek kan worden
omdat we minimale mogelijkheid hebben om afwezigheid
van iemand op te vangen. Intussen zoek ik naar nieuwe
vervangers en zijn alle suggesties meer dan welkom.
Goed weekend.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen vanuit het bestuur
Herhaalde oproep:
Op de algemene ouderavond van 4 juni j.l. heeft het
Bestuur aangegeven dit schooljaar de systematiek en de
filosofie van de ouderbijdrage te gaan bestuderen en zo
nodig te herzien.
Hierbij doe ik de oproep aan geïnteresseerde, betrokken
en/of deskundige ouders om zitting te nemen in deze
werkgroep.
Ik denk aan een viertal bijeenkomsten waarin we
achtereenvolgens:
•
de verschillende inzichten rondom ouderbijdrage
naast elkaar leggen;
•
praktische voor- en nadelen van verschillende
systemen in kaart brengen;
•
tot een (gezamenlijke) aanbeveling komen voor een
systeem dat past bij onze school, nu en in de
toekomst
De bijeenkomsten zullen tussen november 2008 en maart
2009 plaatsvinden.
Tussen de bijeenkomsten door zal ik de financiële
haalbaarheid van plannen en suggesties kunnen
doorrekenen.
Naast deze vier avonden moet u als werkgroeplid rekening
houden met voorbereiding en op schrift stellen van de
aanbeveling, modelleren van systemen etc., een en
ander afhankelijk van uw hoeveelheid tijd en specifieke
expertise.
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Het is de bedoeling om tot een gezamenlijke aanbeveling te
komen.
Daarvoor is het belangrijk dat werkgroepleden met
openheid het gesprek ingaan. Ten behoeve van een goede
uitwisseling denk ik aan een representatieve groep van
tussen de vier en zes ouders.
Heeft u interesse voor deze werkgroep stuurt u dan een email naar Leon.van.Haaster@euronet.nl. U kunt mij
eventueel 's avonds of in het weekend ook bellen
op 06 270 258 26.
Met vriendelijke groet,
Leon van Haaster
Penningmeester VSM

Mededelingen vanuit de school
Spreekuur Frans de Lange:
Maandag: 8.35 – 10.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor:
Donderdag: 8.45 – 10.00 in de grote zaal.
Ieder die een keer een repetitie wil komen luisteren of
meedoen is van harte welkom.

Sint Maarten
Met de feesttijd van Michael sluit de kring van
jaarfeesten af. De hele maand oktober werd nog
overstraald door een gouden licht. Het glansde ons
tegemoet door prachtig gekleurde herfstbladeren
glinsterende dauwdruppels.
In de maand november staan we tussen 2 van de 4 grote
jaarfeesten in, Michael en Advent. November is een
grensgebied. Op 11 november vieren we op school het feest
van Sint Maarten. Het is de sterfdag van Martinus,
bisschop van Tours (rond 400) Hij deelde als Romeins
officier zijn mantel met een bedelaar bij de poort van de
stad. Deze daad overdag krijgt een aanvulling in de nacht,
Christus verschijnt in zijn droom. Onder invloed van dit
visioen laat Martinus zich dopen en wordt later bisschop.
Dit beleven van Sint Maarten vindt plaats bij de
stadspoort. Binnen de muren van een stad leefde men in
een totaal andere wereld dan daarbuiten op het land.
De poort vormde de grens tussen die twee werelden.
Doordat Martinus vanuit zichzelf deed wat hem op dat
moment juist leek te zijn maakte hij het mogelijk dat hij
ook anderszins een drempelbeleven ervaarde: Het
droomgezicht in de nacht gunt hem een blik in de wereld
waarin men gewoonlijk niet zomaar toegang heeft. Het
beleven van de grens met de wereld van het onzichtbare,
ook het overschrijden van die grens is karakteristiek voor
november. Om ons heen zien we de afstervende natuur, in

ons binnenste stellen wij ons open voor iets nieuws, voor
het licht dat komen gaat met kerst.
Op Sint Maarten trekken de kinderen met hun lantarens
door de straten en het bos. Het is niet toevallig dat de
lantarens versierd zijn met zon, maan en sterren. Het
vlammetje kan alleen blijven leven als er een opening is
naar boven toe, naar het rijk der sterren. Wat heeft Sint
Maarten te maken met al die lichtjes? Bij het
Michaelsfeest werd de wil en de moed aangemoedigd! Bij
de wil om dingen aan te gaan blijkt het nodig te zijn om
naar jezelf te kijken. Daarbij wordt de blik naar binnen
gericht. Dat begin is zo kwetsbaar en teer als een
vlammetje dat flakkert bij het minste zuchtje wind. Als we
dat lichtje bij ons brandend weten te houden, dan zal dat
lichtje 3 weken later terugkeren in een andere vorm. Op
de eerste advent staat die ene kaars te branden hoog en
stil. Dat licht wordt steeds sterker totdat met kerst een
warm lichtkleed geweven is waarmee het kerstgebeuren
ontvangen kan worden.
(Grotendeels overgenomen uit de schoolkrant van 2003)
Over ruim een week vieren we het feest op 11 november
tussen 17.00-18.00.
Alle klassen zijn bezig met feestelijke voorbereidingen te
treffen.
Hier alvast een vooruitblik.
•
Ouderkoor, ouders en kinderen zingen bij vertrek
en aankomst van de klassen op het plein.
•
Kleuters vertrekken als eerste om 17.15
•
Klas 5 splitst zich tijdens het feest op over
verschillende klassen en zorgt voor een poëtische
bijdrage bij de vuurkorven voor wachtende ouders
op het plein.
•
Klas 4 en 5 brengen een bezoek aan het
bejaardentehuis de Heul. Deze groep vertrekt pas
tegen 18.00 en komt tegen 19.00 weer op school.
(Zij kunnen niet eerder terecht vanwege de
maaltijd aldaar.)
•
De klassen 1,2 en 3 gaan onder begeleiding van hun
juf, een paar ouders en 5de klassers naar het
hobbeltjesbos.
•
Klas 6 ontvangt hen in het bos met een verrassing.
Volgende week meer over de organisatie
Met vriendelijke groet
Karen Bosman
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Dit is een rubriek waarvoor de school geen verantwoording
draagt, maar waarin leerkrachten, ouders en verzorgers en
andere betrokkenen hun berichtjes kunnen laten plaatsen
(advertenties voor verkoop van spulletjes of concerten of
evenementen e.d.).
Deze berichtjes staan eenmalig in de Schoolbel.
Wanneer u het berichtje na een tijdje nog eens wilt
herhalen, kunt u het berichtje opnieuw insturen.

Bericht van het KinderAtelier aan alle ouders
Zoals jullie weten verzorg ik naschoolse opvang voor een
aantal kinderen van school.
Binnenkort is het Sint Maarten. Voor deze dag (dus
dinsdagmiddag 11 november) wil ik het KinderAtelier ook
openstellen voor kinderen die niet bij het KinderAtelier
aangesloten zijn.
Het programma ziet er als volgt uit:
Om 13.15 uur haal ik de kinderen van school. Bij mij thuis
gaan we er een gezellige middag van maken en gaan we
natuurlijk pannenkoeken bakken.
Om 16.45 uur breng ik de kinderen weer op school waar je
verder samen met je kind het Sint Maartensfeest kunt
vieren.
Heb je belangstelling? Aarzel dan niet en neem contact op
want vol is vol.
Hartelijke groeten, Katinka Wierper
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
November 2008
Woensdag 05
Dinsdag 11
Dinsdag 18
Maandag 24
Woensdag 26
December 2008
Maandag 01
Vrijdag 12-12
Vrijdag 19-12
Maandag 22 t/m vrijdag 2
januari
Januari 2009
Maandag 5
Februari 2009
Vrijdag 13
Maandag 16 t/m Vrijdag 20
Maandag 23 en dinsdag 24
April 2009
Donderdag 9
Vrijdag 10 t/m maandag 13
Vrijdag 24
Maandag 27 t/m vrijdag 8
mei
Mei 2009
Maandag 11
Donderdag 21 en vrijdag 22
Vrijdag 29
Juni 2009
Maandag 1
Woensdag 24
Juli 2009
Maandag 6

Activiteit

Opmerking

Ouderavond 3de klas
Jaarfeest: St. Maarten
Informatieavond
voortgezet onderwijs
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken

Hele school uit om 13.15 uur
Voor ouders van kinderen in de 5e en 6e klas,
aanvang 20.00 uur
Vanaf 19.00 tot 21.00 uur
Vanaf 14.00 tot 16.00 uur

10 minutengesprekken
Kleuterkerstspel
Kerstspel
Kerstvakantie

Vanaf 19.00 tot 21.00 uur
Kleuterschool om 12.00 uur uit.

Studiedag

School is vrij

Jaarfeest: Carnaval
Krokusvakantie
Studiedagen (congres)
Jaarfeest: Paasfeest
Paasvakantie
Personeelsuitje
Meivakantie

School vrij

Studiedag
Hemelvaart
Jaarfeest: Pinksteren
Pinksteren
Jaarfeest: St. Jan

Hele school uit om 13.15 uur

Begin grote vakantie
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