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Geachte ouder(s), 

Leerlingen 
Nieuwe leerlingen 
De komende week beginnen Lise Mokken en Sarah 
Tippe bij ons op school. We heten ze van harte 
welkom en wensen ze een goede en leerzame tijd toe 
op onze school. 
Ongelukken 
Opnieuw moeten we een leerling van groep 8 
noemen die een onderarm in het gips heeft. Jorn 
Bloemert kwam met zijn arm verkeerd op het 
kunstgras terecht. Aan de rare vorm van zijn pols en 
de pijn die Jorn had, was wel duidelijk dat er sprake 
was van een breuk. Hij is opgehaald door de 
ambulance. Na lang wachten in het ziekenhuis is hij 
uiteindelijk diezelfde dag nog geholpen en is de pols 
weer rechtgezet. Na een paar dagen was hij weer op 
school en lijkt het herstel voorspoedig. 
In de achterliggende tijd is bij Luuk de Witte uit groep 
1b/2b diabetes type 1 gediagnostiseerd. Omdat 
diabetes niet te genezen is, zal hij zijn leven lang dit 
met zich meedragen. Op dit moment is het zoeken 
naar de juiste balans, daarom wordt nu continu zijn 
bloedsuiker gemeten en kan er, in dien nodig, 
ingegrepen worden. Mocht u hierover een vraag 
hebben (bijv. bij traktaties), dan zijn de ouders van 
Luuk van harte bereid om die te beantwoorden. We 
wensen Luuk, zijn ouders/het gezin, van harte sterkte 
toe om dit een plaats in zijn/hun (gezins)leven te 
geven. 

HCR-actie 
Al jaren is er in het najaar de actie voor HCR 
(Hulpverlening Christenen in Roemenië). In het 
verleden werden er houdbare boodschappen 
meegenomen naar school en daarvan werden 
voedselpakketten samengesteld. Net als vorig jaar zal 
nu het zendingsgeld van komende maandag bestemd 
zijn voor deze stichting en van de opbrengst worden 
voedselpakketten aangeschaft. 
Van harte bij u aanbevolen. 
Zie de bijlage voor de flyer (nu alleen digitaal). Deze 
is afgelopen week al op papier meegegeven. 

Contactavonden en -moment 
Al eerder hebben we met u gecommuniceerd dat de 
contactavonden voor groep 3 tot en met 8 gepland 
zijn op 19 en 22 december. De instroomgroep en de 
groepen 1 en 2 hebben op maandagmiddag een 
contactmoment, omdat zij vrij recent nog een 
contactavond hadden. Voor beide is bij deze 
nieuwsbrief de uitnodiging toegevoegd. 

Eindejaarsbijeenkomst 
Vrijdagmiddag 23 december willen we met de hele 
school stilstaan bij het heilsfeit van Kerst en het einde 
van het jaar 2022. Voor corona waren we er mee 
begonnen om de ouders van de leerlingen van groep 
5 hiervoor ook uit te nodigen. Ook dit jaar worden 
zij hiervoor uitgenodigd. Ze ontvangen daarvoor een 
aparte uitnodiging. Doordat deze bijeenkomst een 
tweetal jaren niet is doorgegaan, hebben een aantal 
ouders dit gemist. Zij zullen uitgenodigd worden bij 
de bijeenkomst rondom Goede Vrijdag en Pasen. 

Duurzaamheid 
Al langere tijd zijn we als scholen op zoek naar de 
mogelijkheden tot verduurzaming van onze 
schoolgebouwen en de bijbehorende terreinen. 
Verduurzaming kan op allerlei verschillende 
manieren. Graag zoeken we daarin de samenhang. 
Op dit moment maken we gebruik van het 
ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed 
van de provincie Overijssel. Zij nemen ons mee in het 
geheel van verduurzaming. 

Daarvoor zal in de komende weken op elke school 
een energiescan uitgevoerd worden. A.d.h.v. deze 
scan komt er een verduurzamingsplan. We zijn 
benieuwd wat daarin de adviezen en mogelijkheden 
voor onze school zullen zijn. 
De provincie ondersteunt ons in praktische zin tot de 
aanbesteding toe. Na uitvoering van diverse 
maatregelen zullen zo ook in contact met ons blijven 
om te kijken wat de effecten zijn van de investeringen 
die gedaan zullen worden. 
We hopen u hiervan op de hoogte te houden. 

Bezoek op school 
In de vorige nieuwsbrief hebben we de audit van 
Berséba benoemd. Deze zou plaatsvinden op 21 
november. Dit bezoek kon helaas niet doorgaan en 
is verschoven naar 30 januari. 

Zichtbaarheid 
Opnieuw willen we uw aandacht vragen voor de 
zichtbaarheid van onze leerlingen in het verkeer. Met 
name ’s ochtends kan, in combinatie met mist, het 



zicht soms erg beperkt zijn. Goed werkende 
verlichting en het dragen van een hesje dragen bij 
aan goede zichtbaarheid. Nogmaals roepen we u op 
om uw verantwoordelijkheid hierin te nemen. Goed 
voorbeeld doet goed volgen. 

Ook de plaatselijke overheid vraagt in haar 
campagne Kom Veilig Thuis  hier aandacht voor 
(posters hangen in ook in school). 

Belangrijke data 
8 december – Speel- en beweegplein groep 5 t/m 8 
(zie eerder verstuurde mail) 
19 en 22 december – contactavonden groep 3 t/m 8 
19 december – contactmoment instroomgroep, 
groep 1 en 2 

23 december – eindejaarsbijeenkomst (school 14.30u 
uit) 
26 december t/m 6 januari – Kerstvakantie 

Samenzang met de hele school onder begeleiding 
van Harm Hoeve en Noortje van Middelkoop. 
Beiden hebben in een aantal groepen ook een 

muziekles verzorgd. Zoals hieronder te zien is (in 
groep 4). 

Boomplantdag groep 8 

Hebt u vragen, opmerkingen of anderszins, schroom 
niet om contact te leggen met de school. 
Voor alle genoemde data geldt: D.V. 

Met vriendelijke groeten, 
mede namens het personeel, 
D.J. Koppelman


