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Als school zitten we volop in de Kerstperiode. In de klassen zijn de voorbereidingen voor het kerstfeest in volle gang. Met elkaar mogen we de geboorte van de Heere Jezus gedenken. En daar waar de wereld om ons heen nog
wel eens in uiterlijke gezelligheid blijft steken mogen we op school met elkaar vieren dat Kerst meer is dan dat. Met de geboorte van Jezus kwam
onze verlosser op aarde. Om later, met Pasen, de weg terug naar God te
bereiden. Een geschenk zo kostbaar dat het haast niet te bevatten is, maar
waar we in deze periode als leerkrachten wel van mogen getuigen. En wat
we ook zeker doen zullen tijdens de vieringen in de klas. Dit jaar zijn de
kerstvieringen dus in de klas. Twee jaar geleden hebben we met u als ouders nagedacht over de manier waarop we de vieringen vorm geven binnen
school. Uiteindelijk is daar het besluit uit voort gekomen om het ene schooljaar kerst met de ouders te vieren en het schooljaar daarna Pasen met de
ouders. Zo wisselen we steeds af. Dit schooljaar is er een paasviering in de
kerk met ouders en vieren de kinderen met hun leerkracht kerst in de klas
zonder ouders op donderdagmiddag of vrijdagmorgen. De school is daarbij
op de gewone tijd uit. De vakantie begint dan op vrijdag 20 december om
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12.30 uur.

Natte voetjes...
Misschien heeft u het zelf al gemerkt…. Of gezien toen een van uw kinderen thuiskwam met natte voeten. Bij langdurige en/ of hevige regenval
vormt zich een plas water van ongeveer drie meter, precies voor de ingang
van het plein aan de buitenkant. We hebben hierover contact gehad met de
wijkbeheerder en die geeft aan dat het uitgangspunt van de gemeente Urk
is dat het van een ‘acceptabel niveau’ is. Dat is een nette manier om te
zeggen dat het geen prioriteit heeft. Uiteindelijk zijn we overeengekomen
dat er in het plantsoen grindputten gegraven zullen worden. Die moeten er
dan voor zorgen dat het regenwater sneller afloopt richting het grondwater.
We hopen dat dit voldoende effect heeft. Zo niet dan blijven we het onder
de aandacht van de gemeente brengen, en tot die tijd...vooral grote stappen nemen bij plensbuien!

Belangrijke data:
 Kerstviering in de klas: 19 of 20 december.
 Kerstvakantie: 23 december tot en met 3 januari 2020.
 Citotoetsen 13—31 januari.
 Portfolio mee: 7 februari.
 Portfoliogesprekken: dinsdag 11 februari en donderdag 13
februari.
 Biddag 12 februari.

Veranderingen formatie.
Juf Westra hoopt in de maand januari haar eerste kindje te krijgen. Hierdoor zal zij na de
kerstvakantie een tijd afwezig zijn in verband met haar verlof. Juf Willina van Slooten zal haar
gedurende die periode vervangen.
Juf Bosman is nog met zwangerschapsverlof. Zij wordt nu nog vervangen door juf van Slooten. Omdat die doorschuift naar de groep van juf Westra ontstaat er daar weer een ‘gat’ in de
formatie. Het vinden van invallers is nog steeds lastig, zeker voor bovenbouw groepen.
Omdat het hier echter over een niet al te lange periode gaat, (juf Bosman hoopt begin februari
weer te beginnen) heeft juf Brands toegezegd om de volledige week te gaan werken. Zo vangt

zij het laatste deel van het verlof van juf Bosman op. We zijn daar erg blij mee omdat dit voor
de leerlingen in beide groepen de meeste continuïteit geeft en we niet steeds andere gezichten voor de klas krijgen. Juf Bosman neemt wel nog ouderschapsverlof op bij haar terugkeer.
Juf Brands zal dat verlof ook gaan vervangen.

Schoolfruit.
Ook dit jaar doen we weer mee met het project waarbij we drie dagen in de week schoolfruit
krijgen. Dit op woensdag, donderdag en vrijdag. Net als vorig jaar hanteren we daarbij de volgende uitgangspunten:


Er wordt in ieder geval een stukje geproefd.



Lust een leerling echt iets niet dan is het prima als een ouder een vervangend stuk fruit
regelt.



Omdat de andere leerlingen op die dagen ook fruit eten zijn koekjes e.d. dan echt even
niet toegestaan. We gaan ten slotte op die dagen voor gezond.



Naar de ouders toe zullen we deze lijn ook communiceren via de mail en schoolbode.



Fruit dat over is mag aan leerlingen die het lekker vinden meegeven worden of gaat terug naar de aula. Dit om verspilling tegen te gaan.

We merken dit jaar dat er minder ouders zijn die zich aangemeld hebben om in de morgen
even te helpen bij het verdelen van het fruit en het schoonmaken voor de kleutergroepen.
Vandaar dat we nog een dringende oproep plaatsen voor meer ouders. Met meer aanmeldingen is het minder werk uiteindelijk. Lukt dat niet dan moeten we misschien een vast rooster
gaan hanteren waarbij ouders ingedeeld worden. We hopen dat dit niet nodig zal zijn...

Pagina 2

S C H O O L B O DE

Vuurwerkschade.
Om eventuele vuurwerkschade te voorkomen zullen we binnenkort de buizen op het plein
weer afsluiten. Aan de afval stroom merken we al dat er regelmatig vuurwerk in wordt afgestoken en dat is voor de kunstgras matten erom heen schadelijk. In het nieuwe jaar hopen we de
buizen dan weer te kunnen openen.

Inschrijven nieuwe leerlingen.
In januari zal ook weer de periode van inschrijven zijn. Heeft u nog kinderen thuis die in de
loop van het volgende schooljaar de leeftijd van vier jaar mogen bereiken dan kunt die in januari opgeven. De schoolvereniging plaatst meestal een advertentie in het Urkerland met de
datum waarop ingeschreven kan worden. Vermoedelijk is dat 14 januari 2020. Goed om in
de gaten te houden als u thuis nog een kind heeft.

Overblijf.
Al een paar keer schreven we hier over de veranderingen in de overblijf en deden we een oproep om ouders te vinden die in het rooster mee wilden draaien. Dat leverde te weinig ouders

op om een structureel rooster te kunnen maken. Dus zullen we de stap moeten maken door
hier professionele krachten voor in te schakelen. Twee scholen van de vereniging zijn daar
onderzoek naar aan het doen in het belang van de hele vereniging. Helaas kunnen wij nog
niet bij deze proef aanhaken en moeten we de uitkomst nog even afwachten. Totdat we meer
weten gaat de overblijf gewoon door op de manier zoals u gewend bent. Wel is het zo dat Juf
Westra op maandag vervangen wordt door meester Weerstand en op donderdag juf Bolijn de
overblijf gaat doen. Deze constructie blijft in ieder geval tot de zomer zo. Als wij meer weten
zullen we u daar over informeren.

Het team van de Frits Bodeschool wenst u
een gezegende kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar.
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