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Agenda: 

 
5 december 
Sinterklaasfeest,     

14.00 uur uit! 
 
19 december  

Kerstviering  
17.00 –18.30 uur 

 
20 december 
12.15 uur Kerstvakantie 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Theatervoorstelling 

groep 3 t/m 8 

Groep 3 t/m 8 heeft geno-

ten van de voorstelling     

(F)Linke soep.  

Schoen zetten 

Afgelopen dinsdag mochten wij onze 

schoen zetten. De volgende dag 

hadden alle kinderen iets gekregen 

van de pieten. Wij hadden nog hoop 

dat de rommelpieten dit jaar in 

Spanje 

waren 

gebleven, maar helaas……. 

De rommelpieten hebben het 

weer goed gemaakt door ons 

te trakteren op lekkers….. 

 

Donderdag 5 december 

Weet u nog…..op 5 december hanteren wij continuroos-

ter. De kinderen mogen een lunchpakketje meenemen en 

zijn om 14.00 uur uit! 

Schoolfruit 

Inmiddels genieten wij al enkele weken van het school-

fruit. Wij willen graag alle hulpmoeders bedanken die ons 

fruit elke week snijden en voorbereiden. Bedankt Manet, 

Margreet, Habiba, Mieke en Janet!!! 
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Museumbezoek 

Op woensdag 13 november zijn de leerlingen van 

groep 5/6 naar het Hofje Van mevrouw van Aerden 

in Leerdam geweest.  

De leerlingen heb-

ben voorafgaand 

aan het museum-

bezoek op school 

een film gekeken 

over de dochter van 

Frans Hals. Ze leer-

den hoe in de tijd 

van Frans Hals een 

portretschilderij tot 

stand kwam en wat 

er aan materiaal en 

techniek bij kwam 

kijken. Vervolgens 

hebben zij een be-

zoek aan het muse-

um gebracht, waar 

ze o.a. een 'echte 

Frans Hals' hebben 

gezien en verschillende spelletjes hebben gedaan 

uit die tijd. Twee dagen later kregen de kinderen 

een praktijkles van kunstenaar Tom van Campen-

hout van de Kunstplaats Leerdam, waarbij ze hun 

eigen portret hebben geschilderd. 

Hoi wij zijn de leerlingenraad. 

En wij zijn van plan om dit jaar leuke evenementen 

te organiseren. De leerlingenraad bestaat uit :      

 Davey , Liv , Robin en Kyomi .                         

Onder dienst van :Juf Carlijn                                    

Ons eerste agenda punt is de kerstmarkt .                          

Het goede doel van dit jaar is : Het vergeten kind. 

Verder zijn we van plan om nog veel anderen leuke 

dingen te organiseren. U hoort van ons! 

Jarigen in december : 

 

3-12 Wietse 4 jaar  

Welkom! 

 

16-12 Liz 11 jaar 

 

20-12 Fleur 8 jaar 

 

22-12 Naomi 5 jaar 

 

23-12 Dean 13 jaar  

 

27-12 Julia 4 jaar  

Welkom! 

 

29-12 Ryan 4 jaar  

Welkom! 
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Gedicht/ tentoonstelling Goed gezien, goed bekeken 

 
 

Wat zijn we trots op onze  
kanjers Kyomi en Evi!  

 
Zij mochten hun gedicht 

voorlezen bij de tentoon-
stelling “Goed gezien, 

goed  bekeken”. 
 

Goed gedaan meiden! 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Kerstfeest 

 
Op 19 december van 17.00 tot 18.30 uur vieren wij Kerstfeest op 

school. Er is gekozen voor een kerstbuffet. Er zullen lijsten bij de klas-
sen hangen, waarop u kunt aangeven wat u wilt maken voor het kerst-

diner.   
 

Wij zullen net als vorig jaar een kerstmarkt houden. Komt u ook? Onze 
kraam is open van 16.30 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 19.00 uur. De 

spullen die in onze kraam te koop zijn, zijn door de kinderen gemaakt. 

De opbrengst gaat naar een 
goed doel.  
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Hieronder een brief van onze Adrie  

 

Ja lieve mensen waar blijft de tijd , al  25  jaar heb ik met héél veel 
plezier in ons schooltje rond lopen dartelen.  Mooi getal hé  25  en dat 

is ook de reden waarom ik ben gestopt.  Maar ik voel wel  ´n beetje 
pijn van binnen hoor en waarom die pijn ?  Omdat ik  ``door alle jaren 

heen´´  van  `t team en iedereen zóóóó  ontzettend veel liefde ontvan-
gen heb en zelfs de kinderen noemden mij juf , zo schattig  !!   

 

Begin september  1994  begon ik met overblijfmoederen nadat ik eerst  
´n aantal jaren invalster was geweest.  Ik had er zin in en vond het 

heel leuk met de kinderen dus gelijk  4  keer per week. Laatst werd ik 
er nog aan herinnerd dat we  ´n periode hadden van tosti`s maken , ja 

dan kon iedereen in de school meegenieten van de lucht…..haha !!  Na 
deze  17  fijne jaren verhuisde  `t overblijven naar  `` Ons Stekkie ´´  

maar gelukkig kon ik op  `` Mijn Stekkie ´´  blijven ,  ja  ``mijn´´  
schooltje zei ik altijd  ( omdat Ben en ik en onze kinderen hier alle  4  

onze jeugd hebben doorgebracht ).  Dus de laatste  8  jaren mocht ik 
zomaar van alles en nog wat doen in en rond de school.  Heerlijk , en ik 

werd zo vrij gelaten dat ik vaak de radio aan had zodat  m´n  voeten af 
en toe uit zichzelf begonnen te dansen , haha geen wonder hé dat ik  

´t zo naar  m´n zin had op school !!  Verder werd ik altijd overal bij be-
trokken , zóóóó lieffff , zoals  5 daagse kampen ( werkweek ) elke dag 

op de fiets door de bossen en over heide , geweldig vond ik dat en dan 

leerde ik  ´n groepje kinderen line-dancen voor de bonte avond , super 
leuk maar dat waren ook de  3  daagse kampen en héééél veel school-

reisjes die ik mee heb mogen maken.   
 

En de teamuitjes ook niet te vergeten en paasontbijt en kerstdiner , 
mensen lief wat heb ik hier allemaal van genoten.  Of even  ´n och-

tendje met de bovenbouw op de fiets naar het ooievaarsdorp of even  
´n paar uurtjes met de kleuters mee naar de boer om lammetjes te kij-

ken enz.   
 

En ik zal ook wel wat vergeten zijn , misschien ligt  ´t aan  m´n  leef-
tijd ook al kan ik  ´t zelf nog niet begrijpen maar ik heb toch inmiddels 

de  65  al bereikt.  Mooi getal hé  65  en  m´n hart zei  `` ik wil nog 
even doorgaan op school ´´  terwijl  m´n verstand zei  `` Adrie je 

moet stoppen ´´  nu je alles nog kan en leuk vindt en gezond bent.  

Dan kan je altijd met veel plezier terug kijken op deze mooie jaren , en 
dat zal ik ook ZEKER DOEN  !!   
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En lieve mensen en kinderen wat heb ik toch  ´n fantastische mooie 

afscheidsmiddag van jullie gekregen , helemaal mijn ding , in Country 
sfeer.  Wat  ´n grote verrassing was dat toch !!   

 
Het prachtige Country lied dat jullie voor mij zongen en de gezellige 

spelletjes in de gymzaal en de super leuke slinger die ik mee naar huis 
kreeg , alles in één woord  GEWELDIG !!   

 
 

 
Daarna was er nog even gezellig koffie met gebak met  ´t team.  Zelfs 

leerkrachten en oud leerkrachten en directeur die op onze school ge-
werkt hebben wisten de weg ook nog te vinden om mij  ´n hand te ko-

men geven.  Ja………. en dat allemaal voor mij , ik ben  d´r  nog steeds 
ondersteboven van en ook nog steeds  HEERLIJK  aan  ´t nagenie-

ten !! 

 
 

Lieve , lieve mensen en schatten van kinderen , hartstikke bedankt 
voor de mooie kado´s , lekkere snoep , bloemen , tekeningen en kaar-

ten en natuurlijk de  PRACHTIGE JAREN  die ik met jullie heb mogen 
delen !!  Ik ga jullie zeker missen en als ik  ´t echt niet meer uithou 

dan kom ik nog wel eens aanwippen hoor , nu voor jullie allemaal  ´n 
hele dikke vette……  KUSSS !! 

 
 

Lieve groetjes , Adrie 


