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Kind op Maandag
Ontelbaar
De keizer houdt een volkstelling: Alle mensen in zijn land
moeten geteld worden. Precies als hij klaar is met tellen, laat
God een kind geboren worden. Dat kind telt voor de keizer
misschien nog niet mee, maar hij zal de wereld veranderen.

Zendingsgeld
De opbrengst van het zendingsgeld van
2 weken was € 57,80. Wat een prachtig
bedrag voor Make a Wish.

Jarigen
Vrijdag 14 december is Steffan
uit groep 7 jarig.
Hij wordt 11 jaar.
Gefeliciteerd, Steffan en een
fijne dag!!

Uitnodiging voor het kerstfeest
Op donderdag 20 december vieren we samen
het kerstfeest in de hervormde kerk aan de
Oosterlaan. Ouders, grootouders en andere
familieleden zijn van harte uitgenodigd om
dit feest met ons mee te vieren. De kinderen
zitten bij hun ouders. Voor jonge kinderen is
het fijn om niet te ver achteraan te zitten.
Het feest begint om 19.00 uur en zal ongeveer
een uur duren. ‘s Middags zijn alle kinderen
vrij en ‘s avonds wordt iedereen verwacht op
het feest. De kinderen hebben allemaal een
rol tijdens de viering!

Alle kinderen maken een lichtje van
een glazen potje. We hebben dus 72
potjes nodig. Helaas hebben we er
nog niet genoeg. Helpt u ons nog aan
een paar potjes?

= klein Hak-potje

Vanuit de MR/SGR:
Op donderdag 24 januari 2019 staat de ledenvergadering gepland. Eén van de agendapunten
tijdens die vergadering zal zijn de verkiezing van een SGR/MR-lid. Sikke de Groot, José Kooiker
en Nienke Drenth zijn deze keer aan de beurt om af te treden. Sikke en José hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Nienke was ook nog graag een periode lid van de SGR gebleven,
maar nu Floor in juli van school gaat heeft ze toch besloten om zich niet herkiesbaar te stellen.
Wel zal ze de SGR blijven ondersteunen. We hebben Ieuwe Jan de Vries bereid gevonden om
zich verkiesbaar te stellen.
André Douwe de Vries heeft aangegeven zijn termijn als SGR-lid te willen volmaken, maar te
stoppen als voorzitter. Ieuwe Jan is bereid om het voorzitterschap op zich te nemen.
De reden dat wij dit nu al op de nieuwsbrief zetten is dat André Douwe behalve voorzitter van
de SGR ook voorzitter van de MR is. Nu André Douwe het voorzitterschap neerlegt, zal hij ook
niet langer een lid van de MR zijn. Volgens ons MR-reglement dient een verkiezing van een lid
voor de MR 6 weken voor de verkiezingen bekend gemaakt te worden. André Douwe heeft namens de ouders zitting in de MR. Volgens datzelfde reglement kan iedereen die een ouder is van
1 van de kinderen bij ons op school zich verkiesbaar stellen voor een functie binnen de MR en
kiezen de ouders uit de kandidaten een MR-lid. Nu Ieuwe Jan aangegeven heeft het voorzitterschap op zich te willen nemen, heeft hij zich hiermee automatisch kandidaat gesteld voor het
MR-lidmaatschap.
Wij hebben op dit moment even veel kandidaten als vacatures. Tegenkandidaten kunnen zich
echter opgeven tot 2 weken (10-01-2018) voor de ledenvergadering bij Cornelis Smit
cornelissmit72@knid.nl.
Rest mij om u allen vast fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar te wensen,
A. D. de Vries, Voorzitter MR/SGR

Personeel
Juf Pauline neemt na haar bevallingsverlof ook ouderschapsverlof op. Daarom zal ze de komende maanden nog niet beginnen met haar schoolwerkzaamheden. Juf Hanneke blijft haar vervangen.
Juf Inge had eigenlijk in haar hoofd om haar IB taken voor de kerstvakantie weer volledig op te
pakken. Helaas lukt dat in de praktijk nog niet. Juf Antje Rixt zal haar bij die taken de komende
tijd ondersteunen. We zijn blij dat zij dit wil doen. Juist omdat juf Antje Rixt de school goed
kent.
Met juf Willy gaat het heel langzaam weer wat beter. Helaas is er veel geduld nodig want werken zit er nog even niet in. Meester Johann blijft haar vervangen dus dat geeft in de klas in ieder geval rust. Na de kerstvakantie hopen we u positievere berichten te kunnen melden over
de zieken.

Donderdag 20 december

Kalender december 2018/januari 2019
Middag vrij ivm kerstviering ‘s avonds

Donderdag 20 dec. 19.00 uur Kerstviering
Vrijdag 21 december

‘s Ochtends les.

Vrijdag 21 december

12.00 uur: Begin van de kerstvakantie.

22 dec t/m 6 januari

Kerstvakantie

Maandag 7 januari

Weer naar school

Donderdag 24 januari

Ledenvergadering
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