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Beste ouders/verzorgers, 

 

De dagen worden al snel korter, de verwarming gaat aan en het weer is soms druilerig. 

We zitten vol in de herfst. Dat is altijd een bijzonder jaargetijde. Eigenlijk wat saai en 

somber en afwachtend op wat voor winter we gaan krijgen. Wordt het sneeuw en ijs, of 

gaat de herfst straks naadloos over in het voorjaar. 

Voor veel is het dan fijn dat er veel feesten zijn in deze maanden: Sint-Maarten, Sinterklaas, 

de Kerst. Allemaal lichtjes, liedjes en gezelligheid, maar ook heel veel prikkels. 

Voor sommige kinderen is dat helemaal niet leuk. Ik denk dat er veel ouders zijn die dit 

herkennen: veel onrust, veel onverwachte dingen, spanning. Hoe hou je dat met elkaar 

goed voor iedereen. 

Ook op school is dat een aandachtspunt. We houden elkaar scherp op de versieringen en 

festiviteiten zodat het in balans is voor álle leerlingen. 

     Met de komst van de mutsen, dassen, 

bontkragen zien we ook de kriebelbeestjes (hoofdluis) weer op school. Wilt u hier in deze 

tijd extra op letten en uw kind behandelen als u er één ziet? 

     
Met Sint-Maarten zijn we weer uitgenodigd bij de Buizerd. Zingend en met lampions zijn we 

daar naartoe gelopen en is er veel (te veel) snoep opgehaald. Elke keer is daar de vraag; 

wie geniet hier het meeste van; de kinderen of de bewoners. 

     
En dan is het goed dat daarna weer aandacht is voor gezondheid en gezonde voeding. We 

doen weer mee met schoolfruit. Dus elke week komt daar voor elke leerling een stuk fruit 

naar school. Elke keer iets anders. Goed om verschillende soorten te proeven en te leren 

waarderen. En daarnaast ook te ontdekken wat je lekker vindt of niet. 

En dan ook nog gratis vanwege de Europese subsidie.  Lekker en leuk! 
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Volgende week woensdag is er een knutselochtend voor ouders op de Zevenster. Mocht u 

het leuk vinden om samen met andere ouders versieringen te knutselen voor de komende 

feesten dan bent u van harte uitgenodigd. De MR zal deze ochtend ook een tijdje aanwezig 

zijn en het jaarverslag van de MR toelichten als er vragen zijn vanuit u. 

     
 
Op 14 december krijgen we bezoek van de inspectie. Zij doen een themaonderzoek op de 

arbeidstoeleiding. Veel gesprekken met collega’s, directie, stage-coördinator en een aantal 

leerlingen. Natuurlijk duiken ze ook alle papieren in. We zijn dit met elkaar aan het 

voorbereiden. Als uw zoon/dochter voor een gesprek gevraagd wordt, zal de leerkracht u 

daarvan op de hoogte stellen. We zien hier niet tegenop, maar spannend is het altijd wel. 

Wat vinden ze van de school. In de nieuwsbrief van december zal ik u erover vertellen. 

     
Tot slot alvast iets om in de agenda te zetten: in december zullen we weer oliebollen 

verkopen bij de Werfsjob. En niet alleen oliebollen maar we zullen er ook met een kraam 

staan om kerstknutsels te verkopen. U krijgt hier nog apart bericht over. De kerstmarkt 

tijdens de kerstmaaltijd komt dan te vervallen. 

Met de opbrengst willen we na oud en nieuw workshops voor de leerlingen organiseren 

tijdens het project “Ik lekker fit”. Dan trainen we alle extra calorieën er weer af met 

elkaar.     

   Maar alles op z’n tijd nietwaar… 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet namens het hele team, 

 

 

 

Gerry van Vliet 
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