
 

 
 Basis voor het leven! 

 
Maandbrief   DECEMBER 

Schooljaar 2022-2023 

 
Data om te onthouden 
08-12-2022 Inloopkwartier, 14:10-14:25 uur  

22-12-2022 Kerstviering 18:30-19:45 uur in de kerk (onder voorbehoud) 

23-12-2022 Studiedag, alle leerlingen vrij 

26 dec t/m  

6 jan 

Kerstvakantie 

09-01-2023 Maandbrief januari verschijnt 

11-01-2023 Luizencontrole 

13-01-2023 Inloopkwartier 08:25-08:40 uur 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s),   
Heer, onze God, 

 

Wij zien de wereld om ons heen, 

En diep van binnen 

Verlangen wij naar vrede, 

Verlangen wij naar Uw komst. 

 

Maar misschien verlangt U ook van 

ons 

Dat onze ogen zien 

En onze oren horen 

Hoe U ons roept 

 

In verlaten kinderen, 

In eenzamen langs de weg. 

 

God, wek ons tot leven, 

Maak ons wegbereiders van Uw 

komst. 

(PKN adventskalender, 2014) 

 

Acht jaar geleden stond bovenstaand gedicht in de adventskalender van de Protestantse 

Kerk. En hoe toepasselijk is dit gedicht nog steeds; verlangen naar vrede en onze ogen 

openen voor verlaten kinderen en eenzamen langs de weg. 

We denken daarbij aan de oorlog in Oekraine en de vluchtelingen uit dat land, maar 

vergeten ook niet de oorlogen in landen die verder van ons af staan en evenzovele 

mensen op de vlucht doen slaan. 

We denken ook aan hen die door de hoge prijzen van gewone dagelijkse boodschappen 

en gas moeite hebben om rond te komen. 

Laat ons tijdens deze adventstijd stilstaan bij de komst van Jezus en Zijn reddende werk, 

maar ook bij zijn oproep een naaste te zijn voor de mensen die op ons pad komen. 

Laat ons helpen waar we helpen kunnen en doorverwijzen als wij het zelf niet kunnen. 

God zal met ons zijn, 

God is Immanuel! 

 
Personele zaken 
We zijn blij met de voltallige formatie en de gezondheid van alle collega's. 

Ook deze maand zal juf Caroline in de verschillende groepen regelmatig te zien zijn, om 

de werkdruk van de anderen te verlagen. 



Oudervragenlijsten  
In het basisonderwijs wordt altijd gewerkt met een schoolplan; een plan dat een periode 

van vier jaar beslaat en waarin de ambities staan waar de school de komende tijd aan wil 

werken. Het huidige schoolplan is geschreven over de periode van 2019-2023 en is dus 

aan vervanging toe. 

In de afgelopen vier jaar hebben we gewerkt aan het verbeteren van ons taal-, lees- en 

rekenonderwijs en ook hebben we verbeteringen aangebracht in ons onderwijs aan meer- 

en hoogbegaafde leerlingen. 

Het schrijven van zo'n (nieuw) schoolplan kan alleen met feedback van diegenen die met 

ons onderwijs te maken hebben; de leerlingen, het team, het bestuur en de MR en de 

ouders. 

Daarom krijgt u deze maand via de mail een vragenlijst om ons van die feedback te 

kunnen voorzien. Ook zal ik in de loop van 2023 verschillende keren ouders uitnodigen 

om aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijsten in gesprek te gaan. 

Ook zullen er gesprekmomenten met bestuur en MR plaats vinden. De leerlingen van 

groep 5-8 krijgen eveneens een vragenlijst en daarna een paar gespreksrondes. 

Dit zal ons helpen om weer een mooi, nieuw en ambitieus schoolplan te schrijven voor de 

komende vier jaar. 

 
Corona en zelftesten 
Corona is nog niet voorbij, al lijkt dat er soms wel op. Hoewel de meeste mensen er niet 

meer heel erg ziek van worden, is het nog steeds wel behoorlijk besmettelijk. Daarom 

blijft de oproep om met klachten even een test af te nemen voordat je naar school gaat. 

Zelftesten zijn nog steeds op school gratis te verkrijgen voor alle leerlingen. 

 
Inloopkwartier  
Op donderdag 8 december is er in alle groepen een inloopkwartier van 14:10 tot 14:25 

uur. Welkom! 

 

Kerstviering 
Wat zijn we blij dat het erop lijkt dat we dit jaar weer met alle 

kinderen, ouders en andere belangstellenden het kerstfeest 

samen mogen vieren. De voorbereidingen zijn in volle gang 

en vanaf morgen beginnen we in de klassen ook met het 

oefenen van de liederen en voordrachten. 

Houdt u alvast in uw agenda ruimte vrij voor donderdagavond 

22 december vanaf 18.30 uur. De precieze uitnodiging 

ontvangt u nog van ons.  

 
Studiedag  & Kerstvakantie 
Op vrijdag 23 december hebben de leerkrachten een studiedag en zijn alle leerlingen vrij. 

Aansluitend is er kerstvakantie t/m vrijdag 6 januari. 

We verwachten de leerlingen maandag 9 januari weer op school.  

Fijne kerstvakantie gewenst!  

 

Extra bijlagen bij deze maandbrief 
- Vanuit de gemeente/GGD ZHZ 

Een brief over leerplicht en luxe verzuim én een brief met hulpadressen voor gezinnen 

die moeilijk rond kunnen komen. 

Beiden zijn de moeite waard om te lezen en wat de laatste betreft; ook als het niet uw 

eigen gezin aangaat, maar u kent gezinnen die hier wel mee te maken hebben, geef dan 

de informatie door. 

- Naschoolse activiteit MC Forte 
Eind januari staat weer een naschoolse activiteit gepland, Glitter en glim! Zie de flyer 

voor informatie over het aanmelden voor deze activiteit.  
- Vanuit Timon 

Een bericht rond kerst vanuit Timon dichterbij.  
 
 



Vanuit het bestuur 
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar met ook vanuit het bestuur een 

bijdrage. Iets anders dan gepland, eigenlijk zou één van onze nieuwe bestuursleden 

zichzelf introduceren, maar door omstandigheden is dit anders gelopen. Als bestuur zijn 

we niet onfeilbaar, daar is dit weer een bewijs van. 

Neemt niet weg dat we ons beste beentje voorzetten in het besturen van onze school. 

  

We gaan richting kerst waarin we de komst van Jezus naar de wereld vieren. Als 

onschuldige baby geboren en foutloos gebleven tot zijn dood. 

Zoals in Johannes 3:16 staat “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 

heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 

heeft”. Als bestuur zijn wij dankbaar dat deze boodschap, door ons onderwijs team, aan 

onze kinderen wordt meegegeven. 

Het kerstfeest en de daaraan gekoppelde feestdagen en vakantie komen eraan, iets om 

naar uit te kijken en van te genieten. Even afstand nemen van school en werk. Maar 

bovenal realiseren we ons dat Jezus voor onze redding naar de wereld kwam. 

In de volgende nieuwsbrief hoopt één van onze bestuursleden zich wel voor te stellen. 

Voor nu alvast gezegende kerstdagen gewenst. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Dirk-Jan Verspuij 

Tel. 06-82848191 

 

CBS De Wegwijzer 

Toezichthoudend Bestuur 

 
Een hartelijke groet,  
namens alle leerkrachten, 

Tineke Folkers 

 

 
 


