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December 2018 
 
Beste ouders / verzorgers, 
Via deze nieuwsbrief informeren wij u weer 
over de ontwikkelingen op onze school.  
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen of opmerkingen hebben, dan horen we 
dat graag van u. 
 

FAMILIEBERICHT 
Afgelopen weekend heeft u het trieste bericht 
over het overlijden van Thea de Leeuw 
ontvangen. Het is de wens van het gezin om 
de geplande kerstavond door te laten gaan, 
zoals we gepland hadden. 
Wij wensen Johan en de kinderen en de 
naaste familie en vrienden heel veel sterkte 
voor nu en de komende tijd. 
 

WELKOM 
De volgende leerlingen zijn gestart in groep 1: 
Fleur Hogenelst , Veerle Rijnsbergen en 
Celeste Janssen. 
Wij hopen dat zij een fijne schooltijd zullen 
hebben op onze school. 
 

TSO 
De groep kinderen die overblijft wordt steeds 
groter. De kinderen zijn verdeeld over twee 
groepen: de onderbouw zit in de kleuterhal en 
de midden-/bovenbouw zit in de 
middenruimte. We willen deze groepen graag 
opsplitsen. De kinderen kunnen in kleinere 
groepen in hun eigen lokaal eten, onder 
begeleiding van de TSO-begeleiders. Zo kan er 
rust worden gecreëerd voor de kinderen en de 
begeleiders. 
Het is de bedoeling de kinderen tot 12.30 uur 
in de klas te laten eten en spelen en daarna 
tot 12.50 uur naar buiten te laten gaan, ook 
samen met de begeleiders. Voor de groepen 1 
t/m 4 zijn er voldoende begeleiders. Voor de 
groepen 5 t/m 8 niet. Voor de laatste groepen 

zijn we op zoek naar ouders of opa’s en oma’s 
die de begeleiding op zich willen nemen. 
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger via 
avanputten@o2a5.nl. Uw aanmelding wordt 
vervolgens doorgegeven aan de medewerkers 
van SKV. Zij verzorgen de verdere 
communicatie. Hopelijk kunnen we bij 
voldoende aanmeldingen na de Kerstvakantie 
een volledige bezetting realiseren. 
 

HOEF EN HAAG 
Er zijn twee overlegmomenten vastgesteld. Bij 
het eerste overleg zijn directie, teams van de 
verschillende besturen en andere 
belanghebbenden aanwezig. Voor het tweede 
overleg schuift een aantal ouders aan. Zij 
hebben zich na de oproep in de vorige 
nieuwsbrief aangemeld om mee te willen 
denken. 
Doel van deze bijeenkomsten is om een 
ambitie te formulieren voor de nieuwe 
huisvesting aan De Brink.  
In de eerste bijeenkomst zal informatie over 
het project en de visie op de samenwerking 
worden gedeeld. Er zal een korte presentatie 
met voorbeelden worden gegeven over 
huisvesting met als thema: Het kan ook 
anders. In het laatste deel van de bijeenkomst 
zal met elkaar worden gedeeld wat van belang 
is in de nieuwe huisvesting. Wat willen we 
bieden? Aan wie? Wat hebben we daarvoor 
nodig? En hoe ziet dat eruit? 
In de tweede bijeenkomst zullen we komen 
tot een gezamenlijk gedragen 
huisvestingsconcept. We formuleren de 
kwaliteiten en activiteiten die we willen 
bieden om het gezamenlijk doel te bereiken.  

 
EVEN VOORSTELLEN 
Omdat ik na de vakantie ga starten als 
leerkracht van 'De Beertjes', is mij gevraagd 
om mezelf even voor te stellen. 
Mijn naam is Merel Koolen (-Moorelisse). 

mailto:avanputten@o2a5.nl


 

2 

 

Ik kom uit Everdingen en heb jaren gevoetbald 
bij Everstein vrouwen 1. Ik heb de afgelopen 4 
jaar met veel plezier gewerkt in de onderbouw 
op een basisschool in Gouda. 
Sinds 3 maanden ben ik trotse moeder van 
Philine. Sindsdien voetbal ik niet meer, maar 
kijk ik graag nog een potje voetbal. Daarnaast 
vind ik het heerlijk om te lezen en te 
wandelen. 
Ik kijk er naar uit om in het nieuwe jaar te 
starten.   
Fijne feestdagen, een goed nieuw jaar en een 
hartelijke groet, 
Merel Koolen 

 
HVO 
Een aantal maanden voor de vakantie is 
Annabel Romijn ziek geworden. Zij is nog 
steeds niet in staat om de lessen te hervatten. 
Er is geen invaller beschikbaar. De HVO-lessen 
zullen dit schooljaar vervallen. 

 
KOFFIEMOMENT  
U kunt op deze momenten met elkaar in 
gesprek gaan onder het genot van een kopje 
koffie of thee. De data staan in de 
schoolkalender. Woensdag 9 januari is het 
eerstvolgende koffiemoment. U bent van 
harte welkom van 8.30-9.15 uur. 
 

KERSTDINER – VIVA MUSICA 
Viva Musica” verzorgt jaarlijks met veel 
plezier de muzikale omlijsting bij de 
kerstviering op OBS Meester Vos. 
Dit orkest, opgericht in 1995, bestaat uit 
ongeveer 20 leden variërend in leeftijd, van 
jong tot oud. Het staat onder leiding van 
Marilou Krouwel uit Everdingen en is een 
onderdeel van muziekvereniging “Excelsior” te 
Hagestein. Beginnende muzikanten krijgen bij 
de muziekvereniging een interne opleiding op 
een instrument dat ze kiezen uit de, op dat 

moment beschikbare, instrumenten van de 
vereniging.  
Laat uw kind kennis maken met muziek via 

Viva Musica en neem contact op met René 

van Putten; tel. 06 28832722 

 

is er dit opstap  

Op deze manier wordt ook de motivatie 

BELANGRIJKE DATA 

Donderdag 20 december 
– Kerstdiner van 18.00 – 19.30 uur 

Vrijdag 21 december 
– 12.00 uur: start Kerstvakantie 

maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 
– Kerstvakantie 

Woensdag 9 januari 
– Koffiemoment van 8-30 – 9.15 uur 

 
 
We wensen u fijne feestdagen en een gezond 
2019. 
Met vriendelijke groet,  
Team OBS Meester Vos 


