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Beste ouders, 
  
Aan het begin van dit voorwoord willen wij u allen nog de 
beste wensen toe wensen voor 2019. 
Een groot aantal ouders hebben we deze week al persoonlijk gesproken, maar natuurlijk niet iedereen. 
Het is dan wel al de tweede week, maar door de lange vakantieperiode in januari is dit pas de eerste nieuwsbrief en 
dus was er niet eerder gelegenheid om dit te doen. Wij hopen dat iedereen een goede kerstvakantie heeft gehad en 
dat iedereen nu weer met nieuwe energie het tweede deel van het schooljaar in kan gaan.  
Wij hebben er zeker zin in! 
De komende periode zal er intensief en hard worden gewerkt op school en proberen we de rust in de school zoveel 
mogelijk te bewaren. 
Over de tevredenheidsenquête kunnen wij u nog geen nieuws geven en er is ook geen informatie binnen gekomen 
wanneer we uitslagen kunnen verwachten. We gaan daar volgende week een actiepunt van maken en hopen u daar 
dan iets meer over te kunnen schrijven. 
Deze week wel goed nieuws over de afwezige leerkrachten. Juf Iris is deze week begonnen met korte periodes werk 
op school. Het herstel gaat langzaam, maar zij voelt zich iets beter en de hoofdpijn en duizeligheid zijn minder aan 
het worden. Er zal wel tijd in acht moeten worden genomen om goed te kunnen herstellen, maar wij hopen dat zij de 
komende weken langzaam wat meer kan gaan doen. 
Juf José gaat ook weer wat werk doen en zij zal starten met een paar dagen ondersteuning in de kleutergroepen. 
Hoe dit verder gaat is op dit moment niet te zeggen, maar zij gaat dit schooljaar niet meer terug komen in groep 6a. 
Deze week was Juf Joëlla een paar dagen ziek, maar zij is er nu weer. Ook meester Dan, de conciërge, zit in de 
"lappenmand" en heeft deze week moeten afzeggen. 
Daar laten we het deze keer bij, een goed weekend en tot ziens.        
  
met vriendelijke groet, 
  
Hylke de Vries en Evert Jonker 
directie  
 
Gevonden voorwerpen 
Een nieuw jaar, een schoon begin, dus wordt de kist met gevonden voorwerpen weer geleegd. Alles ligt op de tafel in 
de hal van het hoofdgebouw. Deze week kunt u daar nog verloren jassen, 
tassen, truien e.d. terugvinden, daarna gaat hetgeen wat is overgebleven 
naar een goed doel. 
 
Nieuwe boeken 
Een hele vitrinekast vol nieuwe boeken! Binnenkort natuurlijk ook weer in de 
Bavikast en vervolgens bij de leerlingen op hun tafeltje in de klas! Kom maar 
eens een kijkje nemen welke prachtige boeken er staan!! 
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Een prachtig 

2019 !! 
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DATA / ACTIVITEITEN 
Januari 
11    Luizencontrole 
14 t/m 18    Toestweek 
24     Studiedag: Leerlingen vrij ! 
28     Inschrijving Midden- en Adviesgesprekken 

JARIGEN 
11 jan. t/m 17 jan. 
Groep: 
1-2 C:   Ties 
1-2 D:   Florian en Velyan 
1-2 E:   Ziva 
3 A:       Lively 
5 A:       Nesrien 
5 B:       Bente 
6 C:       Roan 


