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Geachte ouder(s), 

Het jaar 2023 is alweer een week oud. Hoe het jaar 
zal gaan, weten we niet. In onze woorden weten we 
onze afhankelijkheid van de Heere wel te benoemen, 
maar is het ook ons leven? Mozes kon niet verder 
reizen tenzij Gods aangezicht met hem zou op 
trekken. Mogen we elkaar zo opdragen in het gebed? 
U het geheel van de school, wij de ouders en de 
kinderen? 

Personeel 
Morgen hoopt juf Vlastuin-Last terug te komen van 
haar verlof. Haar werkdagen worden de dinsdag en 
woensdag. Ze zal een deel van het RT-werk 
(remedial teaching) en onderwijs ondersteunende 
werkzaamheden op zich nemen. We heten haar 
weer van harte welkom! 

Leerlingen 
Nieuwe leerlingen 
Roan Bloemhof en Annabel Wielink zijn vandaag 
voor het eerst begonnen op school. We heten ze 
allebei van harte welkom en wensen hen, samen met 
hun ouders, een goede en leerzame tijd toe op onze 
school. 

HCR-actie 
Op de eerste maandag van de maand december was 
het zendingsgeld bestemd voor de stichting HCR. 
Deze actie heeft het mooie bedrag van €1792,82 
opgebracht! Hartelijk dank daarvoor! 

Gymzaal-materialen 
De gymmatten (150x94x5), glijbaan, kippenladder, 
zwiepplank en klimladder (allen 275cm lang) waren 
aan vervanging toe en zijn ondertussen vervangen. 
Wie van u heeft belangstelling voor één van deze 
materialen? U kunt zich melden bij ondergetekende. 
Hiervan geldt: wie het eerst komt het eerst maalt. 

Ouderenquête 
Komende vrijdag hopen we de ouderenquête digitaal 
uit te zetten. Deze wordt één keer in de vier jaar 
uitgezet, voordat we het schoolplan voor de 
komende vier jaar gaan schrijven. We attenderen u 
er nu alvast op en rekenen op uw medewerking. Hoe 
hoger het deelname percentage, hoe beter we een 
beeld kunnen vormen van uw beeld bij de school. 
Alvast hartelijk dank! 

NOT 
Via de mail hadden we u al op de hoogte gebracht 
van het bezoek van het personeel aan de NOT 
(Nationale Onderwijstentoonstelling) in Utrecht. Op 
deze ‘tentoonstelling’ worden allerlei (nieuwe) zaken 
(van borden tot methodes) gepresenteerd. We 
hopen er ideeën, etc. op te doen voor ons onderwijs. 
Deze dag zijn de leerlingen vrij. 

Audit Berséba 
Al eerder deelden we u het bericht over de audit van 
Berséba. Deze kon destijds niet doorgaan en staat nu 
gepland voor 30 januari. Berséba is het (landelijke) 
samenwerkingsverband waartoe wij behoren. Vanuit 
dit samenwerkingsverband zijn er auditoren die de 
aangesloten scholen bezoeken en met name 
onderzoek doen naar de kwaliteitszorg op de school. 
Het verslag wat hieruit voortkomt is niet zozeer 
beoordelend van aard, maar meer een weergave van 
hoe de zorg op school wordt vormgegeven en wat 
hierin de winst- en aandachtspunten zijn. 
Het is onze wens dat dit bezoek mag bijdragen aan 
goed onderwijs aan onze leerlingen.  

Eindejaarsbijeenkomst 
Samen met de leerlingen van de hele school en de 
ouders van de leerlingen van groep 5 (dank voor uw 
aanwezigheid!) stonden we stil bij het heilsfeit van 
Kerst. De komst van Christus was aan de vaderen 
voorzegd en is werkelijkheid geworden: God zond 
van Zijn hogen troon, het heil der wereld, Zijn Zoon. 
Waarvan Luther dichtte:  
Als ik dit wonder vatten wil, 
Staat mijn verstand vol eerbied stil; 
‘t Verstomt bij ‘t geen het niet doorziet. 
‘k Aanbid, maar ik doorgrond het niet. 
Ook na Kerst blijft de allesbeslissende vraag of dit 
wonder voor ons (heel persoonlijk) geschied is? 

Belangrijke data 
13 januari – luizencontrole – denkt u aan doorkam-
bare kapsels? 
27 januari – leerlingen vrij! 
30 januari – Audit Berséba 

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


