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Richting de Kerstviering hebben we het in de groepen
over ‘licht’. Licht haalt tevoorschijn wat verborgen is in
het donker. Een juiste belichting laat opvallen wat eerst
onopgemerkt bleef. Soms zetten we mensen in het licht
waarvan we vinden dat die onze aandacht en waardering
verdienen, zoals werkers in de zorg tijdens de
coronacrisis.
Matteüs begint zijn geboorteverhaal over Jezus met het
licht van een ster. Een baken voor drie wijzen tijdens hun
zoektocht naar de pasgeboren koning der joden. Zonder
deze ster hadden ze hier geen weet van gehad. Net zo min
als koning Herodes, die zich een hoedje schrikt als hij het
verhaal over de ster, de wijzen en het koningskind hoort.
Hij heeft zo zijn eigen plan met het koningskind, maar dat
houdt hij voorlopig geheim.
Matteüs haalt alles uit de kast om van het
geboorteverhaal van Jezus iets opvallends te maken. Er
komen koningen, sterren, wijzen en engelen aan te pas om
dit mensenkind in een speciaal licht te plaatsen en zo zijn
bijzondere betekenis duidelijk te maken.
Een juiste belichting kan iemand op z’n best en z’n mooist
laten stralen. Soms echter maken mensen elkaar zwarte
en belichten ze elkaars donkere negatieve kanten.

Met vriendelijke groet,
Jappie Groeneveld

Kerstviering op school
Op donderdagmiddag vieren de kinderen samen met de leerkrachten kerst in hun eigen
klas. Daar zullen we met elkaar gaan eten en hebben we een kleine viering. Helaas mogen
er geen ouders bij de viering aanwezig zijn. We starten en eindigen op verschillende
tijdstippen, zodat we de samenstroom van ouders wat kunnen spreiden. De kinderen
moeten zelf bestek, een bord en een beker meenemen!
Hieronder de tijden:
Tijden
Groep 1-2-3:
17.05-18.05 uur
Groep 4-5-6:

17.00-18.00 uur

Groep 7-8:

16.55-17.55 uur

Ingang en uitgang
Via het plein en dan via de eigen buitendeur
naar en uit het eigen lokaal
Via de hoofdingang (aan de voorkant van
school)
Groep 7 via het plein de school in en eruit
via de hoofdingang.
Groep 8 via de zij ingang bij het
Parkeerterrein.

Splitsing groep 1
Vorige week hebben we met het bestuur gesproken over de splitsing van groep 1 en daar
is uitgekomen dat we na de Kerstvakantie groep 1 kunnen splitsen. De exacte startdatum
is nog niet bekend. We zijn nu druk op zoek naar een leerkracht om groep 1 te draaien.
Zodra dit bekend is, laten we het aan u weten.

Sinterklaas
Afgelopen vrijdag is Sinterklaas weer op it Trochpaad geweest. Het was een prachtige
aankomst met Sinterklaas in een sjees, die bestuurd werd door Rens Bos uit groep 8.

Daarna hebben alle kinderen Sinterklaas gevierd in hun eigen groep.
Dit keer dus niet groep 1 t/m 4 gezamenlijk in de middenruimte, maar knus in het eigen
lokaal. Ieder kind heeft van Sinterklaas weer een cadeautje ontvangen.
De groepen 5 t/m 8 hadden lootjes getrokken en deze werden feestelijk uitgepakt in de
klassen.

Nijs út groep 7
Foarige wike freed wie it safier! It wie tiid foar it sinteklaasfeest op skoalle! It kleed
wie omtrint te lyts om alle surprises ûnder ferstopje te kinnen. De iene surprize wie
noch moaier dan de oare. Ek al sitte de bern fan groep 7 al yn de op 1 nei lêste groep fan
de basisskoalle , it wie foar harren ek allegearre like spannend! Benammen doe't
Sinteklaas mei syn Piten ûnder op it plein in rondrit makke! Gelokkich wie it dizze kear
tastien om de neuzen tsjin de ruten oan te drukken!

Op it stuit binne wy drok dwaande mei de tariedingen foar it krystfeest. Der is in
toanielgroep, in muzykgroep en in knutselgroep. Wy besykje der mei elkoar in prachtige
fiering fan te meitsjen.
Wy winsken jimme allegearre alfêst hiele noflike krystdagen en in hiel gelokkich 2021!
Groep 7

Medezeggenschapsraad

Beste ouders,
De MR op onze school bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Wij vergaderen ongeveer
één keer in de 6 tot 8 weken. Via de MR kunnen ouders en personeelsleden meedenken
en meepraten over wat er op school gebeurt. Het beleid van de school wordt bepaald
door het bestuur en de schoolleiding. De MR heeft een adviserende en controlerende
taak namens ouders en personeel. Zo kan de MR invloed uitoefenen op het beleid van
school.
Paulo Wismans (oudergeleding) heeft zijn termijn erop zitten. De afgelopen jaren heeft
Paulo meegedacht over de zaken die bij ons op school spelen. Heel erg bedankt voor je
inzet!

Onlangs heeft Taede de Boer zich aangemeld om zitting te nemen in de MR. Hier zijn we
erg blij mee. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en dus heeft Taede plaats
genomen in de MR. In onderstaand stukje stelt Taede zich aan u voor.
Vriendelijk groet,
Taede de Boer (oudergeleding)
Anneke van der Hoff (oudergeleding)
Marjolein Ynema (personeelsgeleding)
Sabina Hoekstra (personeelsgeleding)

Teade

Anneke

Marjolein

Sabina

Even voorstellen: Teade de Boer
Vanaf december 2020 zal ik de zware taak op mij nemen om Paulo Wisman op te volgen
in de oudergeleding van MR. Mijn naam is Teade de Boer, vader van Melle (groep 3), Ylse
en Linde (groep 1) en echtgenoot van Janneke. Sinds tien jaar ben ik werkzaam als
onderwijsadviseur voor Effectief Onderwijs, wij zijn werkzaam op scholen in het
speciaal (basis)onderwijs. Als MR lid hoop ik op een goede samenwerking waarbij we als
gezamenlijk doel hebben de school te verbeteren.
Groeten,
Teade

Coderdojo: leren programmeren voor kinderen
Voor aanstaande zaterdag staan er weer een aantal online dojo's gepland!
Blijf dit weekend thuis en laat je kinderen kennismaken met het programmeren van
muziek, het maken van een feestdagenposter, het ontwerpen van digitale kerstkaarten
of een game in Scratch!

Let dus goed op voor welke sessie je een ticket boekt.
Feestdagenposter maken: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-dojohome-maak-jeeigen-feestdagenposter-in-htmlcss-130426943499
Digitale kerstkaarten maken: https://www.eventbrite.nl/e/registratie-coderdojoenschede-30335614640
Muziek programmeren met Sonic Pi: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-coderdojonijmegen-71-online-muziek-maken-met-sonic-pi-131620990927
Game in Scratch maken: https://zen.coderdojo.com/dojos/nl/almere/almere-denieuwebibliotheek

* Agenda:

* 17 december:
* 18 december:
* 19 december t/m 3 januari:

Kerst op school
Kinderen om 12 uur uit school!
Kerstvakantie

Foto’s op www.itfunemint.degreiden.nl

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.

CORONA I Inzet en Protocol
Via de school wordt u op de hoogte gehouden van alles wat ons onderwijs raakt omtrent corona. Ons
onderwijshart bloedt nu we beperkt zijn in wat we van plan waren. Ook gezondheidsrisico’s en
wisselende richtlijnen en aandachtspunten vanuit de landelijke organisaties maken dit een
bijzondere periode. Tegelijk benutten we nieuwe kansen en leren we ook heel veel nieuwe dingen.
Digitaal vergaderen met elkaar maakt al deel uit van onze gewone
werkzaamheden. Toch hopen we op een redelijk snelle terugkeer
naar het oude normaal.
We houden er rekening mee dat we minstens tot medio maart met
de huidige maatregelen zullen moeten werken. We weten hoe
zwaar de taak is voor leerkrachten, onderwijsassistenten, schoolschoonmakers en schoolleiders en alle andere medewerkers, om in
deze tijden tóch kwalitatief zo goed mogelijk onderwijs te blijven bieden. We willen daarom weer
een groot compliment uitdelen voor alle inzet, flexibiliteit en creativiteit die onze personeelsleden
laten zien!
Er is ook veel waardering voor hoe u als ouders/verzorgers omgaat met alle uitdagingen. Tijdens de
lockdown was thuiswerken of werken met een cruciaal beroep en tegelijkertijd als ouders/verzorgers
het thuisonderwijs regelen een echte opgave. Nu nog zijn gezinnen waarvan de leden in quarantaine
moeten druk om alles zo goed mogelijk te organiseren. En wat doet u dat goed!
Vanuit alle geledingen is duidelijk dat men onderwijs op school wil continueren ondanks de moeilijke
omstandigheden. Dat is fijn voor de ouders, dat heeft de voorkeur van veel leraren, maar is vooral
goed voor de leerlingen. Dit is ook de lijn van het Kabinet en de deskundigen in het OMT. Uiteraard
leren we veel nieuws en waardevols in deze Corona-periode, maar er gaat niets boven les op school.
De omstandigheden vragen wel om keuzes die leiden tot beperkingen. Als bestuur drukken we
scholen op het hart om echt alleen te doen wat strikt noodzakelijk is en dat is lesgeven. Dit betekent
dat we al het andere, zoals open dagen, (team)vergaderingen, oudergesprekken en vieringen,
voorlopig níet doen of, indien wel nodig of gewenst, digitaal of aangepast. Het protocol voor het
basisonderwijs wordt continu aangepast en het advies is dan ook om de laatste versie altijd te
raadplegen bij twijfels.
De laatste versies van de protocollen zijn als altijd te vinden op weeropschool.nl.

CORONA II Prowise Go en Office 365
In de periode van de kerstvakantie tot de meivakantie proberen we alle scholen over te laten gaan
op ProwiseGo en Office365. Daarmee kan er beter op afstand les worden gegeven, ook als er maar
één leerling of een paar vanuit thuis moeten werken. Van uw eigen school hoort u wat u moet weten
over de nieuwe manier van werken. Als bestuur beseffen we ons terdege dat het voor personeel,
ouders en leerlingen weer energie vraagt om dit op te pakken. Het vooruitzicht dat we de kwaliteit
van ons onderwijs, zeker als het weer op afstand moet gebeuren, makkelijker kunnen waarborgen,

maakt dat we nu toch deze stap zetten. We zijn benieuwd hoe we er over een jaar op terugkijken.
Voor meer informatie over Prowise Go, zie ook https://www.prowise.com/nl/prowise-go/ .

AFSCHEID
Vanaf volgend jaar hebben de scholen van Easterein en Parrega een ‘nieuwe’ directeur. Dat ‘nieuwe’
staat genoteerd met aanhalingstekens omdat beide directeuren nu ook al directeur zijn bij CBO De
Greiden.
We nemen in december afscheid van Jan Keuning die al meer dan 18 jaar bij CBO De Greiden/ PCBOLittenseradiel werkt als directeur van De Foareker te Easterein. Alle scholen van de stichting hebben
profijt gehad van Jan zijn ICT-kennis en van zijn inzichten in de werkgroepen ICT, AVG en Personeel.
We hopen dat hij zijn tijd heel plezierig gaat invullen met pake-zijn en wensen hem het allerbeste.
Jan Keuning wordt opgevolgd door Lineke Bakker die nu ook al directeur is van De Oerdracht in
Exmorra.
Ook nemen we afscheid van Pia van der Laag. Zij werkt alweer meer dan 16 jaar bij CBO De Greiden/
PCBO-Littenseradiel. Eerst als directeur van De Reinbôge te Hilaard en daarna van De Paadwizer te
Parrega. Zij heeft zich ingezet om het muziekonderwijs op alle scholen van de stichting een beter
fundament te geven. Pia is al wat langer beppe en kent het klappen van de zweep. We wensen haar
dan ook nog vele jaren van geluk toe met haar familie. Pia van der Laag haar opvolger in Parrega is
Jan Jacob Koornstra. Hij is momenteel ook al directeur van De Grûnslach te Wjelsryp.
Beide ‘nieuwe’ directeuren wensen we veel succes toe op hun nieuwe scholen!
Op stichtingsniveau hebben we kort na de zomervakantie afscheid genomen van Anne van Aalzum.
Ook Anne hartelijke dank voor zijn hartverwarmende inzet als Gedragsspecialist binnen onze
stichting!

KERST
De boodschap van het kerstverhaal vieren we dit jaar maar al te graag: Een kwetsbaar nieuw begin
dat belooft tot iets goeds voor de mensheid uit te groeien! Dit jaar kan het feest niet met een grote
groep mensen samen vlak bij elkaar worden gevierd, maar de hoop die uit het kerstverhaal spreekt
kan ons moed geven om er komend jaar weer tegenaan te gaan. We gaan uit van betere tijden!

Hierbij willen we iedereen die zich in 2020 voor de kinderen/school/stichting heeft ingezet,
hartelijk bedanken, zeker ook de ouders met de intensieve coronatijd nog in het geheugen,
en een heel goede kerstvakantie toewensen. Als u ook komend jaar weer van de partij bent,
dan graag tot volgend jaar!
We wensen iedereen een heel goede gezondheid toe.
Met vriendelijke groeten,
Dirk Kroes en Albert Faber
College van Bestuur
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