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Nieuwsbrief december 2018 
 
 
 
Lief en leed 
Er zijn grote zorgen rondom de gezondheid van dhr. de Kruijf. Er is een knobbel gevonden 
in de schildklier. Er zal een punctie worden genomen om te bepalen of het goed – of 
kwaadaardig is. Vervolgonderzoek en behandeling zal nodig zijn. We wens hem en zijn 
gezin van harte Gods nabijheid in deze moeilijke periode. 
 
Juf Petra Koers gaat langzaam wat vooruit. Toch weten we nu al dat ze in de maand 
januari haar werk nog niet kan doen. Dit is teleurstellend voor haar. Wat fijn om te horen 
dat er zo met haar meegeleefd wordt. 
 
Als we terugblikken op kalenderjaar 2018 dan is er qua lief en leed veel gebeurd. Lang 
niet alles is in de nieuwsbrief opgenomen. De kerstvakantie is een periode van bezinnen, 
vieren en ontmoeten. Deze periode kan ook juist pijnlijk zijn. We denken aan allen die 
korter of langer geleden met rouw werden geconfronteerd. Ook vergeten we de (ernstig) 
zieken niet. Wat is het goed om met elkaar mee te leven en de zorgen en het verdriet in 
de voorbede te gedenken. De Heere geve verhoring van de gebeden en kracht in het 
moeite en zorgen (psalm 138: 2 berijmd). 
 
Vertrek leerlingen 
Per mail hebben we al laten weten dat we afscheid nemen van Anne-Roos Koster (groep 
1a/2a), Anne-lynn Koster (groep 4) en Simon van Wendel (groep 1a/2a) omdat zij naar 
een andere school gaan.  
Ook Rutger van ’t Veen neemt afscheid van ons. Hij verhuist met zijn ouders naar 
Oldebroek. Ook hen wensen we van harte Gods zegen. We hopen dat jullie snel zullen 
wennen in de nieuwe woonplaats en op de nieuwe school. 
 
Cadeau afscheid 
Enthousiaste ouders vroegen om geld in te zamelen voor een vertrekkende leerling. In het verleden 
is dit soms wel en soms niet gebeurd. 
We hebben de volgende afspraak hierover gemaakt:  
Er wordt via school geen geld ingezameld om een cadeau te kopen voor leerling die naar een 
andere school gaat. De kinderen krijgen al een cadeau van de klas/school. Daarnaast kan er 
ongewenst onderscheid komen tussen broers/zussen/ andere klasgenoten die afscheid nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Uitdelen van uitnodigingen 
Het uitdelen van uitnodigingen (van bijv. feestjes) en overige kaarten is binnen school niet 
toegestaan. Het is voor kinderen soms (te) pijnlijk als de kaartjes opvallend worden uitgedeeld en 
zij er geen ontvangen. 
 

Wijzigingen  i.v.m. verkeersveiligheid (met ingang van 2019) 
 
Groepen 3 t/m 8 

- Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan de school in én uit door de hoofdingang.  
- De zijingang, aan de parkeerplaats van de Dirkje Kerkemaat, wordt niet meer gebruikt door 

leerlingen. Er is daar namelijk onvoldoende toezicht. 
- Om half 4 gaat de pleinwacht van het grote plein naar binnen. 

 
 
Groepen 1 en 2 

- De kleuters gaan de school in en uit via de kleuteringang. 
Belangrijke wijzigingen:  

- De kleuterjuffen lopen niet meer door tot aan de stoep. De leerkrachten wachten bij ‘het 
muurtje bij de gymzaal’.  

- De kleuters staan in een rij van de schooldeur t/m de jufs.  
- De ouders (‘ophalers’) staan op het plein (mét evt. fiets). 
- De kinderen mogen pas langs de juf als de ouder er is. De ouder haalt het kind dus op. 
- Eén van de jufs helpt de kinderen die zelfstandig naar huis lopen met oversteken. 
- Om half 4 (of eerder als alle kinderen weg zijn) gaat de laatste kleuterjuf naar binnen. 
- We verwachten uw medewerking om dit plan goed te laten verlopen! Alles voor de 

veiligheid van uw kind(eren). Wachtende broertjes en zusjes kunnen zo ook veilig op het 
plein wachten. 

- Wellicht zullen er nog aanpassingen nodig zijn zoals bijvoorbeeld een pad van het grote 
plein naar het kleuterplein. Heeft u tips voor ons?  Mail naar: corine@smdbhetvisnet.nl  

 
Overige ongewijzigde regels: 

- Bij het ophalen/wegbrengen van de kinderen: Auto’s rijden Grafhorst in via de ingang bij 
‘Van der Weerd’. Ze verlaten Grafhorst weer via de Meenteweg. 

- Het is verboden om midden op de weg de kinderen uit of in te laten stappen. 
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Orgel aula 
Het orgel in de aula begon steeds meer mankementen te vertonen. Er was geen financiële 
ruimte om te investeren in een nieuw exemplaar. Tot onze grote verrassing hebben we 
van fam. van Werven hun orgel cadeau gekregen. We zijn er erg blij mee. Hartelijk 
bedankt! 
 

Terugblik kleuterkerstfeest 
Gisteren hebben we met de kleuters en hun ouders het kerstfeest gevierd. We zien terug 
op een hele fijn avond waarin het Evangelie van de geboren Koning tot ons kwam door 
middel van teksten, liederen. Juf Gérina vertelde het Bijbelverhaal. Iedereen die heeft 
meegewerkt aan deze avond zeggen we hartelijk dank. Fijn ook dat u zich gehouden 
heeft aan ons verzoek met betrekking tot fotograferen en filmen. Juf Corine heeft foto’s 
gemaakt die op het besloten deel van de website zullen worden geplaatst. 
Vanmiddag zal met de groepen 4 tot en met 8 het kerstfeest worden gevierd. 
 

Kerstgroet 
De kerstvakantie staat voor de deur. We wensen u en jou gezegende dagen. In de 
duisternis is Immanuël gekomen, het Licht der wereld. Wat een wonder: God met ons! Dat 
wensen we ieder persoonlijk toe. Dan hebben we toekomst en mogen we Zijn tweede 
komst verwachtingsvol tegemoet zien. Een goede jaarwisseling en een fijne vakantie! 
 

 
 

Activiteiten 

8 januari 2019 Luizencontrole 
Week 4 en 5 Afname CITO toetsen 
7 februari 2019 Continurooster i.v.m. studiemiddag team 

 


