
 

Nieuwsbrief d.d. 12-12-2019 

Laatste nieuwsbrief van 2019. 

De volgende nieuwsbrief krijgt u op 8 januari 2020 

Kerst 

De hallen en lokalen zijn op beide scholen weer prachtig versierd. Heel hartelijk 
bedankt ouderraadsleden! Wat fijn dat jullie ons zo ondersteunen in deze zeer drukke 
tijd. De informatie over de kerstviering op 19 december wordt apart verzonden. Dit om 
verwarring te voorkomen. Denkt u eraan dat de kinderen donderdagmiddag 
(19december) vrij zijn.  

Het wordt vast weer een heel fijne kerstviering. We wensen iedereen alvast hele, 
gezellige feestdagen, een fijne vakantie en alle goeds voor 2019! We zien elkaar 
weer op 6 januari. 

 

 

 

 

 



Thema Licht.  

Licht speelt een grote rol in allerlei facetten van ons 
leven: in de oorsprong van het leven, de 
gezondheidszorg, communicatie en GPS, het heelal, 
optische instrumenten, cultureel erfgoed, kunst en 
cultuur en natuurlijk in de natuur. Dat er licht is lijkt 
vanzelfsprekend, maar is eigenlijk heel bijzonder. 

Er wordt vaak gezegd wanneer er geen licht is, is er 
geen leven. De meeste mensen voelen zich juist fijner 
wanneer het licht is dan in het donker. In deze 
maanden trekken we ons meer terug in de warmte van 
de huizen en steken we de lichten aan. De 

lichtfeesten die in deze tijd gevierd worden, geven uitdrukking aan de hoop dat het 
licht weer terugkomt. We proberen in dit thema de leerlingen de betekenis van licht te 
laten ontdekken en ervaren. Hoe geven mensen door alle tijden en culturen heen, in 
feesten en rituelen, vorm aan het verlangen naar licht.  

In alle groepen zijn we gestart met het verkennen van het begrip licht. Licht heeft in 
letterlijke zin twee betekenissen: het is de tegenstelling van donker en de tegenstelling 
van zwaar. Deze beide betekenissen van licht diepen we verder uit. We onderzoeken met 
de kinderen op welke manieren je licht tegenkomt en wat dat voor je kan betekenen.   

Met vriendelijke groet, 

De vakdocenten Hallo Wereld,  

Astrid, Ayten, Hennie en Corina 

Leerkrachten geven dit thema vorm binnen de Kanjerlessen en ook binnen het creatieve 
circuit en wetenschap en technologie. 

MR-vergadering 11 december 

Deze vergadering staat in het teken van de ontwikkelingen m.b.t. de bouw van de 
fusieschool. Directeur-bestuurders en de projectmanager zijn hierbij aanwezig. 

Bokkenparade 

Wij doen ook aan de bokkenparade mee. De kinderen van groep 7/8 van de Zuiderschool 
hebben hem o.l.v. Annemarie versierd. Hij heeft eerst op de Zuiderschool gestaan bij de 
stal voor het paard van Sinterklaas. Nu staat hij in de kerststal op de Noorderschool. 
Stemkaartjes zijn op beide scholen aanwezig. De stemkaartjes die op school ingeleverd 
zijn worden door ons ingeleverd bij de Plus. 

 

 



 

Oud papier 

Wat fijn dat een aantal mensen extra willen helpen bij het ophalen van het oud papier! 
Dat wordt erg gewaardeerd! 

Nieuwjaarsboorrel 

Op 6 januari wordt op de Zuiderschool gestart met de traditionele nieuwjaarsborrel. 
We wensen elkaar alle goeds toe voor 2020! 

 

 
Gera Wilbrink  
 
Gera heeft loopgips gekregen, zodat ze op krukken weer mobiel is. We hopen van 
harte dat haar herstel voorspoedig verloopt.  
 
Schoolkrant 
 
Volgende week komt de Kerst-schoolkrant uit. Evenals alle andere keren ziet dit er 
vast weer heel mooi uit. We willen Willem, Jeroen en Evert weer heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet! 
 
Bericht van de Ouderraad: 
 
Tijdens de informatieve ouderavond op 10 september is Yvonne Luitjes 
afgetreden als OR lid en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. In de 
communicatie over deze avond is gemeld dat iedereen die het leuk lijkt om lid te 
worden altijd contact op kan nemen met de OR. Op die avond hebben wij geen 
nieuwe aanmeldingen mogen ontvangen. Inmiddels heeft Renske Glastra zich 
aangemeld. Als OR lid, zij zal de plek van Yvonne gaan opvullen. Wij heten Renske 
van harte welkom in de OR en wensen haar heel veel plezier. 
 
 
 
 



Nieuw MR-lid Noorderschool 
 
Ruurd Hartman is het nieuwe MR-lid van de Noorderschool. We heten hem van 
harte welkom. 
 
Ingekomen berichten 

 
 
Belangrijke data: 

 

 

19-12-2019: Kerstmaaltijd, alle leerlingen om 12.00 vrij! 

20-12-2019: Kerstvakantie, kinderen s ‘middags vrij! 

06-01-2019: Weer naar school 

Nieuwjaarsborrel Zuiderschool 

13-01-2020 t/m 24-01-2019: afname Cito-toetsen 

22-01-2019: Studiedag Kanjertraining 

0521-361666 (Zuiderbasisschool) 

0521-361662 (Noorderschool) 

lida.andriol@stichtingopkop.nl 

0521-475297 
06-28143472 

Aanwezig op maandag en donderdag op de Noorderschool en op dinsdag en woensdag op de 
Zuiderschool. Op vrijdag werkt Lida thuis. 

Bij afwezigheid van Lida is Cathy degene die haar op school waarneemt. 

cathy.vandeneventuin@stichtingopkop.nl 

Aanwezig op maandag en vrijdag op de Noorderschool en op dinsdag en donderdag op de 
Zuiderschool. 

 

 

 



 

 

 


