
Nieuwsflits School met de Bijbel Bleskensgraaf 
 

Geachte ouder(s) en verzorger(s), 

Zo vlak voor de kerstvakantie vragen we uw aandacht voor de volgende nieuwsberichten: 

1. Afscheid juf Elsbeth van Voorthuijsen; welkom meester Wilmar Aarnoudse 
Per 1 februari begint juf Van Voorthuijsen aan een nieuwe baan. Ze wordt de IB-er op de 

Rehobothschool in haar woonplaats. We feliciteren haar van harte met deze nieuwe baan en wensen 

haar alle goeds toe op haar nieuwe school. Tot de zomervakantie neemt meester Wilmar Aarnoudse 

haar plaats in. Meester Aarnoudse komt uit Sliedrecht en heeft zijn PABO-opleiding bijna afgerond. 

Naast het lesgeven in groep 3a zal hij in groep 5/6b zijn LIO-stage volbrengen. Beide collega’s wensen 

we alle goeds toe voor de toekomst. 

2. Tijdelijke uitbreiding van de school 
Achter de school is er een unit geplaatst en in gebruik genomen. In dit lokaal zitten nu meester Bikker 

en juf Marjan met hun groep. Deze unit staat er om de tijdelijke onverwachte piek in het 

leerlingenaantal op te vangen. De komende jaren dalen de aantallen, waardoor er weer meer ruimte 

in de school zelf zal zijn.  In januari neemt de gemeente een beslissing over de nieuwe 

huisvestingsverordening. Als die aangenomen is gaan we met de gemeente praten over de toekomst 

van ons schoolgebouw. Uiteraard houden we op de hoogte over de voortgang van die gesprekken. 

3. Instroomgroep  
Na de kerstvakantie start de instroomgroep in het lokaal dat meester Bikker achtergelaten heeft. Juf 

Annemieke en juf Janinka zullen de juffen van deze groep zijn. De groep begint heel klein, namelijk met 

zeven kinderen. In de loop van het cursusjaar groeit de groep tot zestien kleuters. Het blijft dus een 

kleine groep. We wensen de kinderen en de juffen een goede tijd toe samen! Met de instroomgroep 

samen telt de school per januari eenentwintig groepen. 

4. Kerstvieringen kleuters 
De kerstvieringen zijn weer achter de rug. Het waren mooie avonden om samen met u te mogen 

vieren. We hopen dat u ook genoten hebt van deze avonden. We bedanken de juffen en de kinderen 

voor hun inzet om op deze wijze met elkaar de geboorte van de Heere Jezus te gedenken. 

5. Juf Elsbeth Swijnenburg 
Vrij onverwacht krijgt juf Elsbeth de zorg over twee pleegkinderen. Voor haar en haar man is het een 

mooie roeping om voor deze kinderen te gaan zorgen. We wensen hen samen dan ook van harte 

Gods zegen toe bij het volbrengen van deze taak. Voor de klas en de school heeft dat ook een paar 

gevolgen. Juf Elsbeth en juf Anne wisselden de maandag; vanaf januari zal juf Lianne één maandag 

per veertien dagen voor de groep staan. Op donderdag en vrijdag zal juf Elsbeth voor de groep 

blijven zorgen. Haar taken als bouwcoördinator en IB-er zal ze voorlopig vooral thuis kunnen doen, 

voor wat de administratieve kant daarvan betreft.  

6. Ouderavond 7 februari 
Op D.V. donderdag 7 februari organiseren we de vervolgouderavond over het programma The Leader 

in Me. De avond wordt gehouden in Diakonia en begint om 19.30 uur. Nadere informatie over de 

ouderavond volgt nog. Het is tevens de avond waarop de Locatieraad van onze school een deel van 

de agenda op zich zal nemen. Hierover zult u bij de uitnodiging ook geïnformeerd worden. 



7. Fancy Fair 
Op zaterdag 16 februari houden we onze tweejaarlijkse Fancy Fair. Na de kerstvakantie gaan we 

daarmee druk aan de gang. Wilt u de datum alvast noteren in uw agenda? U ontvangt in januari meer 

informatie over het doel en de activiteiten die we op deze dag gaan doen. 

8. Pleinwacht 
We hebben u al eerder bericht over de pleinwacht. We hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd, 

waaronder een intensivering van de pleinwacht en een betere verdeling van de morgenpauzes. Er is 

nog wel één ‘probleem’ op te lossen, namelijk de spits op het plein tussen 12.45 en 13.00 uur. Het is 

dan erg druk op het plein. We hebben daarom een vriendelijk verzoek aan u. Als de kinderen van 

groep 1 tot en met 4 ietsje later naar school gaan, zo rond 13.00 uur, dan hebben ze nog een 

kwartier om te spelen en kunnen ze om 13.15 naar binnen. We begrijpen best dat dit niet altijd kan, 

als er bijvoorbeeld jongere kinderen met oudere naar school gaan. In het geval dat het wel kan, 

willen we u vragen om uw kind(eren) dus iets later naar school te laten gaan.  

9. Schoolplein 
Vorig jaar is het schoolplein opgeknapt en zijn er heel veel nieuwe planten en struiken geplant. 

Helaas is een groot deel van deze planten doodgegaan door de droogte, maar ook omdat er veel 

door de tuin heen gebanjerd wordt. In de planvorming hebben we te weinig rekening gehouden met 

een goede bescherming van de planten. We hebben daarom aan de oudercommissie gevraagd of ze 

ons willen helpen om langs de borders planken te maken. Als er een beroep op u gedaan wordt, 

mogen we dan op een aantal handige vaders of moeders rekenen? Met elkaar willen we toch dat de 

school er netjes en verzorgd uitziet? 

10. Stapp, mediawijsheid. 
Na de kerstvakantie gaan we op school in de bovenbouw aan de slag met het programma STAPP, een 

programma voor mediaopvoeding.  De oneven groepen kiezen de thema's: films en reclame. De even 

groepen gaan aan de slag met media, cyberpesten en games. Bij de invoering worden we begeleid 

door Driestar Educatief. 

11. Tot slot 
Namens het team wensen we u allen goede dagen toe, een gezegend kerstfeest met de uwen en 

goede dagen rond de jaarwisseling.  

 

Corné Egas 

 

 


