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Aan de ouders/verzorgers,   

 

De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van de 

kerstvieringen op school. De kinderen zijn druk aan het 

oefenen geweest voor het kerstspel en hebben diverse 

liedjes ingestudeerd. Voor het eerst hebben we de 

kerstviering verdeeld in twee groepen, namelijk groep 1 

t/m 4 en groep 5 t/m 8. 

 

Na de viering van gisterochtend, was het vandaag 

wederom een prachtige voorstelling. Erg mooi om te zien 

hoe de kinderen vol overgave op het podium staan. 

Hieronder het refrein van een lied uit beide vieringen. 

 

Vrede klinkt als stilte, 

proeft als een heerlijk woord. 

Vrede voelt gelukkig, 

warmt je op als je het hoort. 

Vrede geef je door, 

deel je met elkaar. 

Zo wordt vrede meer en meer. 

Maak die kerstdroom waar! 

 

 

Ook namens het team, wens ik jullie allemaal hele fijne 

feestdagen en een goed uiteinde toe! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jappie Groeneveld 
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Kerstviering groep 1 t/m 4 

 

Vanochtend hebben we het kerstfeest met de groepen 1 t/m 4 gevierd in de 

middenruimte van school samen met de ouders. De opkomst was geweldig. De kinderen 

hebben een prachtige kerstviering op het podium laten zien. Hier en daar werden zelfs 

een traantje weggepinkt. 

Na afloop kregen de ouders van de kinderen nog een kerstgroet mee naar huis. 

 

                   
 

                                    
                                                     

 

 
 

 

 



 

 

 

Kerstviering groep 5 t/m 8             

 

Vanmorgen, vrijdag 20 december, hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 hun 

kerstviering gehad in de middenruimte. Ook zij hebben een prachtige voorstelling 

neergezet. Een mooi verhaal met mooie liedjes. 

 

       
 

    
 

 

 

Kerstcrea in groep 3 en 4 

 

 Vanochtend hebben de kinderen van groep 3 en 4 nog kerstcrea ochtend gehad. Met 

behulp van ouders hebben ze mooie kerststukjes, kerststerren en kerstkaarten 

gemaakt. 

 

       
                                                                 



 

 

 

 

Nijs út groep 5 

 

De ôfrûne fiif wiken binne de bern, op tiisdei, te reedriden west yn ’e iishal fan 

Ljouwert. Dêr’t de iene dapper it iis opstapte, wie it foar de oare hiel spannend. Yn de 

earste les waarden de bern fuortendaliks yn nivogroepkes yndield. Foar alle bern lei der 

dus in útdaging!  

By it begjinnersgroepke wienen in soad bern mei in rekje, mar yn ’e rin fan ’e les gongen 

in soad rekjes al oan ’e kant. De dêrop folgjende lessen gongen de bern mei grutte 

sprongen foarút. Wat prachtich om te sjen! De lêste les waard ôfsluten mei in wiere 

Alvestêdetocht; rûntsjes ride, stimpels sammelje en fansels ‘koek en zopie’! Nei de tiid 

krigen de bern op skoalle in diploma foar harren goede ynset. In famke út ús groep sei: 

‘Juf, dit was de mooiste dag van mijn leven!’ 

                         
Op 5 desimber krige ús skoalle wer besite fan Sinteklaas mei syn Piten. Yn groep 5 

meist foar de lêste kear de Sint mei ynhelje. Nei de oankomst gongen wy werom nei de 

klasse. Yn de klasse stienen alle surprises klear. Der wienen prachtige kreaasjes by, wat 

in wurk hie elkenien der fan makke! Dizze moarn ha wy in soad wille mei-inoar belibbe, it 

wie ien en al gesellichheid! 

                                                                                                                          

  
 

 

 

 
 



 

 

 

 

* Agenda:           

  

 

 

 

 

 

 

* 19 december:      Kerstviering groep 1 t/m 4 

* 20 december:      Kerstviering groep 5 t/m 8 

* 20 december:      Kinderen om 12.00 uur vrij! 

* 6 januari 2020:                          Weer naar school 

* 9 januari 2020:                          Schoonmaakavond 

 
Foto’s op www.itfunemint.nl of www.facebook.com  

 

 

 
 

Nieuws van het College van Bestuur 
 

Zoals u inmiddels van ons bent gewend, informeren we u voor de kerstvakantie, net als voor de zomervakantie, 
over een aantal ontwikkelingen binnen CBO De Greiden.  
 

RAAD VAN TOEZICHT 
Eind van dit jaar neemt de Raad van Toezicht afscheid van de laatste persoon die vanaf de oprichting 
van CBO De Greiden al 
toezichthoudend lid is. Jaap 
Tulp is ooit als bestuurslid  
van PCBO-Littenseradiel  
mee gegaan als lid van de Raad van Toezicht van CBO De Greiden. We zullen vanaf 2020 niet meer 
gebruik kunnen maken van zijn kennis en kunde op het gebied van kwaliteitsbeleid. We danken ook 
op deze plaats de heer Tulp voor zijn inzet voor de stichting.  
De portefeuille van Jaap Tulp wordt in 2020 overgenomen door zittend lid en tevens vice-voorzitter, 
de heer Johannes Dijkstra. 
 

MEIVAKANTIE 2021 wel 2 weken 
In de vorige “Nieuws van het bestuur” hebben we nog aangegeven dat we geen 2 weken meivakantie 
wilden plannen in 2020. Het eerste argument plakken we hieronder nog eens: 

 

PCBO-Littenseradiel 

http://www.itfunemint.nl/
http://www.facebook.com/


 

 

Onduidelijkheid bij ouders wegnemen: Niet alle scholen hebben de mogelijkheid twee weken 
meivakantie te plannen. Voor gezinnen met kinderen op de basisschool en het voortgezet 
onderwijs en/of speciaal (basis)onderwijs roepen zulke verschillen vragen op en soms ook 
irritatie.  
 

Nu is men in een overleg tussen de scholen voor voortgezet onderwijs en de basisscholen tot de 
conclusie gekomen dat alle scholen in 2021, dus een jaar later, in principe 2 weken meivakantie 
kunnen plannen. Het advies vanuit dat overleg is nu dan ook om in 2021, dus volgend schooljaar, 
2 weken meivakantie te plannen, van 1 mei t/m 16 mei 2021. De Hemelvaartsvakantie valt daar dan 
meteen in. Alle scholen van CBO De Greiden conformeren zich aan dat advies.  
Omdat niet alle scholen dan meer genoeg eigen teamdagen konden inplannen, hebben we besloten 
de stichtingsdag een keer over te slaan. 
Kortom, we hopen dat alle scholen voor po en vo in Fryslân in 2021 twee weken meivakantie 
plannen. Als u dus kinderen hebt op meerdere schooltypes, dan zou het in 2021 minder 
onduidelijkheid moeten geven. 

 
AVG – PRIVACY Part IV 
In het afgelopen half jaar heeft men op de scholen een behoorlijke inspanning geleverd om de ICT 
zaken grondig te updaten. Alle computers hebben nu Windows 10 als besturingssysteem en Office 
365 is zover ingevoerd dat alle personeelsleden een nieuw 
emailadres hebben gekregen. Daarnaast belt elke school 
nu ‘over’ internet en de snelheid van internet is via Ziggo 
sterk verhoogd.  
 
De websites worden eveneens geüpgraded. Per 1 januari 
a.s. zijn de nieuwe websites van de scholen en de stichting in de lucht. Ook deze upgrading vloeit 
mede voort uit de AVG-wetgeving. Misbruik van websites is nu vrijwel uitgesloten.  
 
 

Slot 2019 
De meeste jubilea, personeelswisselingen en andere personele zaken melden we hier niet omdat het 
op schoolniveau wel bekend is. Dit keer zijn er ook bovenschoolse veranderingen. Per 1 januari moet 
de stichting het stellen zonder Aafke Talsma (personeelsadministratie en regelen vervanging) en Coby 
Wille (dyslexiespecialist en kindercoach). Barbara Overwater volgt Aafke Talsma op. De vacature voor 
Coby Wille haar plaats zal in januari waarschijnlijk worden ingevuld.  
Dankzij de inzet van mensen als bijvoorbeeld (G)MR-lid, lid van de ouderraad, als invaller, als 
leerkracht, als vrijwilliger, als onderwijsassistent, als directie en alle andere mensen en organisaties 
rondom de scholen konden de scholen weer optimaal werken. Hierbij willen we iedereen die zich in 
2019 voor de kinderen/school/stichting heeft ingezet, hartelijk bedanken en heel goede feestdagen  
toewensen. Als u ook komend jaar weer van de partij bent, dan graag tot volgend jaar! 

 
Met vriendelijke groeten,  

 
Dirk Kroes en Albert Faber 
College van Bestuur 
 
 

 


