
Ouderavond 
Inmiiddels hebben zich ruim 
80 ouders opgegeven voor de 
ouderavond. Samen met een 
groep kinderen en het team 
komen we ruim boven de 125 
mensen uit. Dit betekent dat 
we moeten uitwijken naar 
een andere locatie en die 
hebben we gevonden! U bent 
op D.V. 25 januari van harte 
welkom in verenigingsge-
bouw Diakonia Kerkstraat 19a  
te Bleskensgraaf. Als u zich 
nog niet opgegeven hebt, dan 
kan dat nog bij juf Stam: 
g.stam@smdbbleskensgraaf. 
nl 

De laatste weken voor de kerst-
vakantie ruisten de kerstliederen 
door de school. Het jaarlijkse 
hoogtepunt voor onze kleuters is 
nog steeds de kerstavond. Samen 
met je ouders door de donkere 
avond naar school is sowieso al 
heel bijzonder. We hebben alle-
naam genoten van de fijne 
avonden die door de juffen per-
fect waren voorbereid. De 
oudercommissie heeft ook weer 
voortreffelijk werk geleverd  door 
het klaarmaken van de speel-
ruimte en het verzorgen van de 
koffie en het drinken voor de 
kinderen. Hartelijk dank. Ook 
vandaag was het een sfeervolle 
dag op school.  In de groepen is 
de Kerstgeschiedenis verteld en 
zijn oude en nieuwe 
kerstliederen gezongen.  In de 
Bijbel staat: ‘Het Woord is vlees 
geworden’ Over dat wonder ra-

ken we niet uitverteld, dat is ieder 
jaar weer genoeg om met de 
kinderen ons te verbazen. Luther 
zei eens: God in de kribbe, wie zal 
dat ooit verstaan! 
 

Nieuwe SBO-groep 
Op 22 januari zal er een nieuwe 
SBO-groep gestart worden. De SBO-
groepen in de middenbouw raken 
overvol en de aanmeldingen blijven 
aanhouden. We hebben daarom 
besloten om voor een halfjaar een 
extra groep te gaan draaien. Voor 
deze groep is juf Jolanda Haspels uit 
Lekkerkerk benoemd. Zij staat op 
maandag en dinsdag voor de klas. 
Op woensdag, donderdag en vrijdag 
neemt juf Helene Wemmers de 
groep voor haar rekening. Juf Ka-
roline Balder wordt de assistant van 
deze groep. 
 

Logopediste 
 

Groep 0 
 

Na de kerstvakantie start 
de 0-groep weer. We be-
ginnen met ca. 12 kin-
deren en in de loop van 
het jaar zal de groep 
steeds een beetje groei-
en. Voor de klas staan 
juf Mirjam Witvoet 
(maandag, dinsdag en 
woensdag) en juf Corine 
‘t Hoen (donderdag en 
vrijdag). We wensen ze 
samen een goede tijd toe 
met hun klasje en alle 
nieuwe kleuters van har-
te welkom op onze 
school! 

Onze logopediste 
Sandra Goudswaard 
is deze week met 
zwangerschapsverlof 
gegaan. Na haar ver-
lof komt ze niet meer 
terug op school, 
maar blijft ze bij één 
werkgever werken. 
Deze week hebben 
we afscheid van haar 
genomen. Haar op-
volgster is  Henrike 
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Kootstra. Henrike zal 
Sandra nog niet met-
een opvolgen, ook zij 
verwacht namelijk 
een kindje. We zullen 
het dus een paar 
maanden zonder lo-
gopediste moeten 
doen. We wensen 
beide aanstaande 
moeder een goede 
tijd toe!  


