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Kleine vlokjes dwarrelen
Als veertjes op de grond.
Je steekt je tong uit het
smaakt ijskoud in je mond.
Met rode wangen, tintelhanden
ga je vrolijk aan de slag
en rolt de mooiste sneeuwman
die ik ooit maar ergens zag.
Als je dan, met glinsterogen,
het witte van je haren klopt,
weet ik: nee, de allermooiste
Ben jij, mijn eigen lieve pop.

(Knipoog.nu)

Vanuit het kamertje
Na 5 weken thuisonderwijs, gingen de deuren van de school afgelopen dinsdag weer open. Wat een heerlijkheid
om alle kinderen weer te zien en wat een blijheid om hen weer fysiek onderwijs te mogen geven.
De corona regels zijn wat aangescherpt, maar dat mag de pret niet drukken. De kinderen zijn blij om hun
groepsgenoten weer te zien; daar gaat het tenslotte om.
Deze weken zullen we, net als na iedere vakantie, veel tijd besteden aan de groepsdynamiek.
Via deze weg wil ik jullie ouders een groot compliment geven. Wekenlang mochten jullie het vak van leerkracht
uitoefenen. Sommigen vonden dat erg interessant, anderen zagen het als iets wat nu eenmaal moest gebeuren en
weer anderen zaten met de handen in het jaar. Maar jullie deden het! Een welverdiend compliment voor jullie
allen!
U heeft gemerkt dat de frequentie van de nieuwsbrieven afgenomen is. Door het gebruik van Parro wordt er al
zoveel met u gedeeld dat er onvoldoende overblijft voor de Nieuwsbrief. We hebben voor nu twee maanden
samengevoegd. In deze nieuwsbrief hebben wij voldoende informatie voor u allen. Leest u hem aandachtig.

Met vriendelijke groet,
Aletta Wijnsouw

Personeel
Juf Liesbeth is nog niet zover hersteld dat zij weer kan komen werken. Zij krijgt nog onderzoeken in het ziekenhuis
en is aan het revalideren. Doordat zij onze kinderen bij ons op school heeft, zien wij haar gelukkig geregeld, wat
heel fijn is. Via deze weg wensen wij haar heel veel beterschap toe.
Juf Veronique is ook nog niet in staat om weer naar school te komen. Ook voor haar hopen en bidden wij voor
betere tijden.
Nog een paar weken en dan gaat juf Sonja met pensioen. Juf Sonja werkt twee dagen op onze school en twee
dagen op Sterrenschool de Ruimte. Het werken op twee scholen werd haar de laatste tijd teveel. Dat snappen wij
volkomen. Tot aan de zomervakantie blijft zij nog een paar dagen op de Ruimte werken en dat betekent dat zij bij
ons afscheid gaat nemen m.i.v. 2 maart. Komende week is haar laatste week en daar gaan we een feestje van
maken.
Juf Sonja is een heel lieve juf. Zij heeft een groot hart en ziet in ieder kind en in ieder mens altijd het goede. Wij
gaan haar warmte en betrokkenheid heel erg missen en wensen haar een gelukkig pensioen toe.
Juf Emma: Het zwangerschapsverlof van juf Emma loopt ook op het eind. Bijna 5 maanden heeft zij intens van haar
lieve dochtertje kunnen genieten en nu mag zij weer aan het werk. Juf Emma heeft veel ervaring in de
middenbouw. Na de voorjaarsvakantie worden zij en juf Frederique de leerkrachten in groep 4-5 .
Zoals u weet is juf Marga gaan invallen in groep 1. Wij zijn heel blij u te vertellen dat wij iemand gevonden hebben
die naast juf Marga in groep 1 komt te staan. Het is een leerkracht met veel ervaring in de onderbouw. Zij werkt
momenteel 5 dagen op basisschool de Klimop in Almere Buiten. Dat blijft zij 2 dagen doen en 3 dagen komt zij ons
team versterken in de onderbouw. Op woensdag 17 februari komt zij kennismaken met de kinderen en zij start op
donderdag 4 maart. Haar werkdagen worden woensdag, donderdag en vrijdag. Haar naam is: Sharon Herstein. Via
deze weg wensen wij haar een heel plezierige tijd toe bij ons op school.

Gevonden voorwerpen
Nu de kinderen weer naar school gaan en allemaal handschoenen, wanten, sjaals en
mutsen dragen, blijft er veel op school achter. Wij bewaren alle spullen. Als uw kind iets
mist, laat hem of haar dan bij de gevonden voorwerpen kijken. Er zijn twee tafels op
school. Eentje in de gang bij de groepen 1 en 2 en eentje in de grote hal, naast de
voordeur.

Vanuit de MR
Harm Gijsbers heeft heel wat jaren in de MR gezeten en zijn termijnen zitten erop. Harm, ontzettend bedankt
voor je inzet, het meedenken en bijdrage binnen de MR en de school.
In november is er vanuit de MR een vacature geplaatst voor een nieuw MR-Lid.
We kunnen u melden dat er een nieuwe ouder is toegetreden tot de MR. Ze zal zich hieronder zelf even
voorstellen.
Mijn naam is Laura de Vrieze, de moeder van Celeste uit groep 1-2. In het dagelijkse leven werk ik 3 dagen in
een tandartspraktijk als preventieassistente. Ik heb ervoor gekozen om mij op te geven voor de MR omdat ik
iemand ben die graag mee denkt om ervoor te zorgen dat niet alleen mijn kind maar ook de kinderen van
andere ouders een prettige schooltijd hebben.

Belangrijke data:
➢ Week 7: adviesgesprekken groep 8
➢ Woensdag 17 februari: GMR vergadering
➢ Vrijdag 19 februari:
• Rapporten mee.
• 12.00 uur: leerlingen vrij i.v.m. werkmiddag van schoolteam. Start voorjaarsvakantie!
➢ 22 t/m 26 februari: Voorjaarsvakantie!
➢ Maandag 1 maart: Weer naar school!
➢ Woensdag 3 maart: 12.15 uur: OR vergadering
➢ Maandag 8 maart: Leerlingen vrij i.v.m. studiedag van schoolteam.

Denk u aan de vogels?

