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Er staat wel November boven deze 

Nieuwsbrief, maar zojuist heb ik met alle 

kinderen Sinterklaas en de drie Zwarte 

Pieten weer op school welkom mogen 

heten. Wat een feest is dit toch altijd voor 

de kinderen, en voor de juffen en meesters 

ook hoor! Een spannende tijd vooraf, het 

leuke Sinterklaasjournaal, overal 

versieringen en werkjes van de kinderen, 

en nu is hij dan eindelijk binnen. We gaan 

er een vreselijk leuke dag van maken, u 

hoort dat straks vast van uw kinderen. 

 

Over twee weken staat het volgende feest 

al voor de deur, Kerstmis. Wij vieren dat dit 

jaar natuurlijk in een feestelijk versierde 

school, mooie liedjes, kerstbomen en ook 

dit jaar een feestelijk diner op 

donderdagavond 19 december. U krijgt 

daar van de leerkracht nog nadere 

berichten over, houd Parro in de gaten! Oh 

ja, u weet toch dat u via Parro ook de 

ziekmelding van uw kind kan doorgeven? 

Net zo makkelijk! 

 

 

 

 

 

 

Na de kerstvakantie verandert er iets op 

onze school: juf Jeske gaat weg, dat weet u 

al. Ik ben erg blij dat onze eigen juf Esther 

haar taken als intern begeleider gaat 

overnemen! Zij werkt dan dus niet meer als 

juf in groep 4/5. Juf Wendy gaat een dag 

extra werken, op de donderdag, en ook op 

vrijdag is zij de juf in de klas. Juf Esther blijft 

wel betrokken bij de kinderen in groep 4/5, 

waar nodig zal zij daar extra ondersteuning 

gaan geven, ook in groep 6. Op de 

woensdag heb ik nog een open plek, maar 

dat zal na de kerstvakantie ook geregeld 

zijn. U hoort dat nog. 

Wij nemen na de kerstvakantie ook 

afscheid van juf Nolly, de juf die vele jaren 

zo betrokken is geweest bij de kinderen 

voor wie de Nederlandse taal nog moeilijk 

is. Die kinderen, maar ook wij als team, 

gaan juf Nolly missen. Haar warme 

aandacht voor kinderen, en hun ouders, die 

pas in Nederland zijn is hartverwarmend 

geweest. 
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En dan missen wij ook juf Ditsy al een paar 

maanden. U weet, zij is ernstig ziek. 

Morgen, 5 december, krijgt zij een 

onderzoek, vrijdag krijgt zij al de eerste 

uitslagen te horen en hopelijk ook de 

mogelijkheden van een behandelplan. Ik 

houd u daarvan op de hoogte. In de 

tussentijd zijn uw kaartjes welkom, u kunt 

ze bij mij inleveren, dan komen ze op de 

goede plek in Wageningen terecht. 

 

Ik spreek u weer in de laatste Nieuwsbrief 

oude stijl over twee weken, tot dan! 

 

Joep de Boer 

directeur 

 

 

Belangrijke data 

4 december: Sinterklaasviering 

19 december: Kerstviering 

23 december – 3 januari: Kerstvakantie 

 


