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Nieuw op school
Na de kerstvakantie komt Lisa Ackermans bij ons op school. Wij wensen haar een leerzame en gezellig
tijd toe op onze school.

Jarig
Wij feliciteren Nissah El Benaamari, Seyi Oshigbosin, Aver’ly den Uyl, Keano Nieuwenhuizen, Najah en
Nawal Mohammoed Hassan, Damian Bahnerth van harte met hun verjaardag.

Terugblik op de kerstmusical
Voor de 3e keer in successie werd er op onze school een kerstmusical opgevoerd. Deze keer
stond ‘De kinderen van de Kerstman’ op het programma. Kort na de herfstvakantie werd
gestart met de voorbereidingen. 63 kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hadden zich aangemeld. Ik
kan u verzekeren dat dit een enorme uitdaging is geweest. Het instuderen en oefenen vond
plaats tijdens schooltijd wat in een drukke maand als december een uitdaging voor de school is.
Zonder de welwillende medewerking van alle leerkrachten had dit nimmer kunnen plaats vinden.
Gelukkig gingen er tijdens de generale repetitie een groot aantal dingen mis. In de
theaterwereld is een slechte generale echter de ouverture van een spetterende uitvoering. Dat
werd het dus voor ons ook. Twee drukbezochte uitvoeringen waarin alle 63 kinderen hebben
staan schitteren op het (te) kleine podium. Het opvoeren van zo’n musical past uitstekend bij
de betekenis van het kerstfeest. Op een school als de onze, waar niet iedereen het kerstfeest
viert, krijgt deze gedachte nog meer betekenis. Kinderen van alle gezindten werken samen om
deze gedachten vorm en inhoud te geven. Het opvoeren van zoiets stijgt daarmee boven de
individuele waarden uit en raakt daarmee de waarden waarvoor onze school staat. Daarbuiten is
het ook een prachtige manier voor kinderen om op andere wijze zaken te leren, iets te
ontdekken waarvan je je nog niet bewust was, je zelf te presenteren of je zomaar te laten zien.
In dat opzicht was het mooi dat er nu ook veel jongens meededen. Het spreekt voor zich dat ik
uitermate trots ben op deze ontwikkelingen en dat het resultaat schitterend was, is mooi
meegenomen.
Het was een hele klus en die had niet geklaard kunnen worden zonder de medewerking van
ouders en grootouders. De school en ik zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Op het gevaar af
iemand over het hoofd te zien noem ik geen namen van hen die mee hebben gewerkt en toch wil
ik deze keer een uitzondering maken. Jonna Tuk. Van meet af aan heeft zij meegewerkt, op een
gegeven moment werd zij de rechterhand van opa Huib genoemd. Mede door haar enorme
inspanningen op het gebied van logistiek, kleding en regie werd deze musical een groot succes.
Tot slot wens ik een ieder vanaf deze plek fijne dagen en een goed begin van 2019 toe.
Opa Huib

weekbrief

Schoolfruit

Momenteel is niet bekend welk schoolfruit er na de kerstvakantie is.

Verkeersbegeleiders mini-vierdaagse
Van maandag 13 mei t/m donderdag 16 mei 2019 lopen de groepen 1 t/m
4 de mini vierdaagse. Om dit veilig te laten verlopen zijn er nog een
aantal verkeersbegeleiders nodig. Wilt u ons hier 1 of meerdere dagen
bij helpen of meer informatie hierover meld dit dan bij de
groepsleerkracht of Karen (moeder Mare, groep 4).

Kerstvakantie
Wij wensen iedereen prettige kerstdagen en een goed uiteinde toe.
Ook alvast een gelukkig en gezond 2019 gewenst. Wij zien jullie
weer op 7 januari, de eerste schooldag na de vakantie.
Kerstgroeten van team Ods De Vuurvogel

Nieuwjaarsreceptie “Eten verbindt”
In het nieuwe jaar willen wij voor de ouders/verzorgers een gezamenlijke
lunch organiseren. U kunt in uw agenda alvast de Nieuwjaarslunch
vastzetten op 9 januari van 12:30 uur tot en met 14:00 uur in de aula van
de school. Vorige week heeft u hierover een brief meegekregen. Wij
hopen nog wel op iets meer aanmeldingen.
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