
  
 
Personele informatie 

Vanaf maandag 6 januari 2020 zal er het een ander veranderen in de personele 
bezetting. 
Voor zowel Merel Startman, Britt Vogt als Kyra Vrielink komt er in deze laatste 

week voor de kerstvakantie een einde aan hun inval periode. 
Hierbij willen we hun hartelijk bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en 

enthousiasme tijdens hun invalperiode bij ons op school en ze veel succes 
wensen in hun verdere loopbaan. 
Marion Pelle is onlangs weer op maandag en dinsdag gestart in groep 7 / 8 en zal 

met ingang van januari 2020 naast deze 2 dagen ook de woensdag in groep 6 / 7 
werken. 

Cindy Wentink begint na de Kerstvakantie op maandag, dinsdag en woensdag 
ochtend in groep 3. De middagen zullen verschillend worden ingevuld met zowel 
les aan groep 3, ICT, co-teaching en les aan groep 1/2/3. 

Op de donderdag en vrijdag zal Carin Smeenk-van der Vegt in groep 3 lesgeven.  
Marga Nibbelink heeft het 2 jarige project vanuit het Leraren Ontwikkel Fonds 

afgerond en zal één dag meer in de groep zijn. Zij gaat de maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag werken. 
Dit alles betekent dat er op een aantal dagen een nieuwe invalleerkracht ingezet 

gaat worden. Vanwege de wet Werk en Zekerheid moeten we op zoek naar een 
nieuwe invaller en kunnen we het contract met één van de huidige invallers niet 

verlengen. 
Voor de volgende dagen en groepen zoeken we een nieuwe invalleerkracht: 

Woensdag: groep 1/2 
Donderdag en vrijdag: groep 4/5 
De vacature voor de invalleerkracht is uitgezet. Helaas weten we nu nog niet of 

er op de vacature gereageerd is en zo ja door wie. In de eerste week na de 
Kerstvakantie zal er dan nog andere vervanging in beide groepen zijn. 

We informeren u zo spoedig mogelijk als er meer duidelijkheid is. 
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Informatie / data 

 
• Donderdag 19 december: 12.00 uur alle kinderen vrij 

• donderdag 19 december: 16.30 uur – 18.30 uur Kerstviering 
• vrijdag 20 december: 12.00 uur start Kerstvakantie 
• woensdag 22 januari: fietskeuring groep 3 t/m 8 

•  
 

 
 

 
 



Beste ouders en leerlingen, 

  
Vrijdag 20 december is alweer mijn laatste werkdag hier op school. 

Ik heb hier met heel veel plezier les mogen geven afgelopen schooljaar aan 6/7 
en dit schooljaar aan groep 3. 
De tijd is voorbij gevlogen! Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen en een 

heel mooi, gelukkig en gezond nieuw jaar toe       

Wie weet tot ziens! 
  

Groetjes Merel Startman 
 
 

Overlijden 
Op maandag 2 december ontvingen wij het droevige bericht dat  

Ans van de Wetering – Reith, op de leeftijd van 75 jaar, is overleden. 
Ans is tot bijna 15 jaar geleden directrice geweest van basisschool Dr. Ariëns. 
We wensen haar man, dochters en schoonzoon heel veel sterkte met het dragen 

van dit verlies. 
 

Kerstviering 
Donderdag 19 december vieren we weer gezellig Kerstmis met elkaar. De 
kinderen zijn om 12.00 uur vrij, zodat ze om 16.15 uur weer op school kunnen 

zijn om de hapjes naar binnen te brengen. Het kerstdiner in de groepen is van 
16.30 uur tot 17.30 uur. Hiervoor moeten de kinderen een bord, bestek en 

beker, voorzien van hun naam, in een plastic tas meebrengen. 
Om 17.45 uur start de kerstmarkt. Alle kinderen zijn druk geweest om iets moois 
te knutselen dat op de kerstmarkt te koop wordt aangeboden. Ook hebben een 

aantal ouders mooie kerstartikelen gemaakt voor de verkoop. Bovendien is er 
warme chocolademelk of een glas glühwein te verkrijgen. 

We hopen op een gezellig kerstdiner en een gezellige kerstmarkt. 
U komt toch ook?! 

 
 
Rapporten en Ouder-kind-leerkracht gesprekken 

Aangezien er in de week van 17 februari tot en met 21 februari naast carnaval er 
nog een aantal zaken voor de school bijkomen, is besloten om het meegeven van  

de rapporten en de gesprekken te verplaatsen. 
De rapporten worden nu op vrijdag 7 februari al meegegeven. 
De gesprekken worden gehouden in de week van 10 februari tot en met  

 
 

 
Bureau Halt in groep 7 en 8 
Vandaag was bureau Halt in groep 7-8 en iedereen luisterden wel goed. Het ging 

over vuurwerk en andere dingen maar het ging over een veiligheidsbril dragen 
voor de veiligheid. En dat je niks kan overkomen. We deden ook een quiz over 

veiligheid voor vuurwerk het ging heel goed en dat is wel fijn en de uitslag was 
11 goed van de 12 dus 1 fout. 
Geschreven door: Sabrina en Gaby uit groep 7-8 

 
 

                         



 

Uitspraak 

Vraag aan de kleuters;  
Kan iets wat mooi is tegelijkertijd lelijk zijn?  

Antwoord van een kleuter;  
Nee, want mooi is mooier dan lelijk en lelijk is lelijker dan mooi.  

 

Hallo wij zijn de Lisa`s en wij gaan over de dode hoek 
vertellen. Wij hebben les gehad over de dode hoek. 

De dode komt vaak voor bij vrachtwagens. Je staat in 
de dode hoek als je niet in het zicht bent van de 

chauffeur. Je moet altijd 3 meter of meer van de 
voorkant maar ga er het liefst er helemaal niet voor 
staan. Zorg dat je oogcontact met de chauffeur krijgt 

en even zwaait als die terug zwaait weet je zeker dat 
die je heeft gezien. Ga er nooit naast fietsen want een 

vrachtwagen zwenkt uit en dan word je geraakt. Er 
zijn ook 3 vuist regels: 

1:loop nooit vlak voor of achter een vrachtwagen 
langs.   
2:gaat de vrachtwagen een bocht om , blijf dan 

rechts en ruim erachter.     
3: zorg dat de chauffeur je ziet, dan kan hij jou ook 

zien.  
 
Wij hebben er veel van geleerd jullie ook? EINDE 
 

 

 
Kerstavond viering voor kleuters en hun (groot)ouders en verzorgers 

 
24 december om 17.00 uur is in de Bonifatiuskerk  een kerstavondviering 
voor de kleuters. We brengen het kindje naar de kribbe, lezen en kijken het 

kerstverhaal, zingen enkele liederen over een kind dat in de nacht geboren 
wordt. We bidden én we versieren de kerstboom met een hopelijk door jou 

meegebrachte kerstster ….   

 
We vragen alle kinderen een kerstster te versieren en mee te brengen. 
Het voorbeeld en een werkbeschrijving vind je hieronder/hiernaast.  

 
Maak een touwtje aan de bovenkant zodat de kerstster goed opgehangen kan 

worden.  
 
We zien je graag op maandag 24 december, 17.00 uur in de Bonifatiuskerk.  

 
Elles Veltkamp 

Lekenvoorganger Parochie St. Franciscus van Assisi 
 
Overige (gezins-)vieringen op kerstavond in 2019 



 

- 16.30 uur  Maria Praesentatiekerk in Buurse,  oecumenische 
kleuterkerstviering .  

- 18.30 uur , Bonifatiuskerk, gezinsviering  met schoolkoor en 
Regenboogkoor.  
Voorganger pastor M. Dijkman.   

- 19.00 uur Maria Praesentatiekerk in Buurse.  Eucharistieviering met 
samenzang.  Voorganger is pastoor P. Daggenvoorde.  

- 20.30 uur, Bonifatiuskerk, kerstviering met het Pablokoor.  
Voorganger is pastor M. Dijkman.  

- 21.30 uur, Pancratiuskerk, Kerstnachtmis met het Pancratiuskoor.  

Voorganger is pastor H. Zegger.  
- 23.00 uur, Momentum, Kerstviering verzorgd door Inspiration.  

 

Psst…Eerste kerstmiddag om 15.00 uur is er een Kindje-wiegen-viering  in 
de Pancratiuskerk. Van harte welkom! 
Wat heb je nodig: 

Stevig karton 
Gekleurd touw of garen 

Kralen of ander klein glinstermateriaal 
Alleslijm 
Schaar of prikpen 

 
 

 
Teken de ster op stevig karton. Knip of prik de kerstster uit. Ga nu met het 
gekleurde garen/touw naar de punten om de ster heen. Je kunt een beetje lijm 

op de ster plakken zodat het touw beter op zijn plek blijft zitten. Ook kun je 
kralen aan het touw rijgen zodat deze op de ster komen. ( afbeelding 2) Leg een 

knoop in het touw als je klaar bent. Je kunt de ster nog versieren met andere 
kralen en glitters.  
 

Maak een stevig touw vast aan de kerstster. Hieraan kun je de kerstster 
ophangen.  Je kerstster is nu klaar om mee te nemen naar de kleuterviering in 

de Bonifatiuskerk op dinsdag 24 december, aanvang 17.00 uur. Dan hangen we 
hem tijdens de viering in de kerstboom in de kerk.  
 

Tot dan!    
 

 
Zondag 5 januari: Driekoningen in de Pancratiuskerk 
 

Zondag 5 januari vieren we om 11.30 uur in de Pancratiuskerk Driekoningen 

voor kleuters en belangstellenden. We richten ons in de viering 
op kinderen van 3 tot 7 jaar.  We vieren in de kring met 
natuurlijk het verhaal van de drie wijzen bij de stal. Kinderen 

mogen een kaarsje aansteken. De collecte doen we dit keer in de 
vorm van een bijdrage voor de voedselbank. We vragen iedereen 

houdbare producten mee te nemen, die de kinderen bij de collecte in een mand 



mogen doen. De liedjes zijn heel eenvoudig en makkelijk meezingbaar. Pastoraal 

werker Frank de Heus gaat samen met leden van de werkgroep Kleuterkerk voor. 

 
 

Cool2BFit 
Cool2BFit is een (effectief bewezen) programma voor kinderen met overgewicht. 

Het doel van het programma is een gezonde leefstijl ontwikkelen, gezonder leren 
eten, kinderen enthousiast maken voor bewegen, het zelfbeeld verbeteren en 
leren omgaan met pesten. Kinderen krijgen een sportprogramma aangeboden 

tezamen met zeven ouder- en kind bijeenkomsten waarin voorlichting en advies 
wordt gegeven. Daarnaast zijn er individuele gesprekken met een fysiotherapeut, 

diëtist en gedragsdeskundige.  
Voor verdere vragen/aanmelding kunnen ouders/kinderen terecht kunnen bij 
diëtiste Maaike Aarnink; 0623197955.  

 

 
 

'Kerstmis vieren, boom versieren........'  

Sinterklaas gaat weer genieten van zijn welverdiende rust en we gaan de de 
kerstperiode en de kerstvakantie tegemoet. 

De kerstvakantie is voor velen een periode van veel gezelligheid en ontspannen; 
maar voor sommigen duurt de kerstvakantie ook eigenlijk net (een beetje) te 
lang. 

Zin om in de kerstvakantie de handen uit de mouwen te steken en zelf iets te 
maken dat perfect bij deze tijd van het jaar past? 



Het nieuwe kerstvakantie aanbod van Het Fluoriet en NatasUnik Lab vindt plaats 

op de onderstaande dagen: 
 

* Op 23 december van 9.30 - 11.30 uur (sfeer)verlichting kerst bij 't Timpke 
Borculo (voor kinderen van groep 4 en hoger) 
* Op 27 december van 13.30-15.30 uur (sfeer)verlichting oud & nieuw bij BSO 

de Meiboom Eibergen (voor kinderen vanaf groep 4) (Bijna vol!!) 
* Op 3 januari van 9.30-11.30 uur (onderbouw) zelf spellen maken bij de Snuffel 

Express Neede, Bedrijvenweg 9 (voor kinderen van groep 3, 4, 5) 
* Op 3 januari van 13.30-15.30 uur (bovenbouw) zelf spellen maken bij de 
Snuffel Express Neede, Bedrijvenweg 9 (voor kinderen van groep 6 en hoger) 

Er kunnen max. 12 deelnemers per workshop, de kosten zijn €10,- p.p. per 
workshop (2 opgaven = €17,50), betaling zal gebeuren via een betaalverzoek. 

Voor vragen en of aanmelding kunt u mailen naar:  
info@hetfluoriet.nl  
NatasUnik@gmail.com 
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