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Bericht namens directie 
En plotseling was daar ook op De Weidevogel het lerarentekort te merken. Met het uitvallen 
van de leerkracht van groep zes en het geplande vertrek van de leerkracht van groep vijf 
ontstaan er gaten. Daarnaast is er af en toe iemand ziek wat ook opgevuld moet worden. 
Gelukkig hebben wij een enorm flexibel team dat als het nodig is nóg harder wil lopen dan 
zij al doen. Wij willen dan ook graag van deze ruimte gebruik maken om de leerkrachten van 
De Weidevogel te bedanken voor hun inzet en flexibiliteit. 
 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hee� kunnen lezen hee� het team moodboards gemaakt op 
de studietweedaagse vorige maand. Deze moodboards zullen in de aanbesteding voor de 
nieuwbouw meegenomen worden om de architecten een rich�ng te geven. Afgelopen 
maandag zijn de moodboards gepresenteerd aan het team. Om u inzicht te geven in waar 
wij mee bezig zijn zullen de moodboards in de hal van het hoofdgebouw worden 
opgehangen. Dit zal na het Sinterklaasfeest gedaan worden. 
 
Wij sluiten graag af met een bedankje naar de ouderraad en hulpouders. Het is het eerste 
jaar dat De Weidevogel werkt met een ouderraad. Het resultaat is dat de school prach�g 
versierd is, er in de voorbereiding op het Sinterklaasfeest minder door de leerkrachten 
gedaan hoe� te worden en er plannen zijn om de school volgende week met kerstversiering 
te versieren. December is mede dankzij jullie extra feestelijk! 
 
Peter Lakke en Jorrit Lies�ng 
 
Personeel 
Afgelopen week hee� Lise�e haar laatste werkdag gehad op De Weidevogel. Zij zal haar 
carrière voortze�en op een school dichter bij huis. Wij danken Lise�e voor haar inzet de 
afgelopen jaren en wensen haar heel veel succes in haar verdere loopbaan. 
 
Paula Wagenaar is drie weken geleden gevallen op het schoolplein. Hierbij hee� ze haar 
enkel gebroken waardoor zij helaas niet in staat is te werken.  
 
Ingeborg Pheifer zal vanaf maandag op maandag en dinsdag de leerkracht zijn van groep vijf. 
Zij vervangt de dagen van Lise�e. Yvonne Zeegers zal tot de vervanger van Lise�e begint 
full�me voor groep drie staan. 
 
  

 



 
 
 
 
 
 
Sinterklaas 
Op woensdag 5 december komt de Sint de Weidevogel bezoeken zoals wij u via een digiduif 
bericht hebben laten weten. Om u nog even extra te herinneren aan het Sinterklaasfeest op 
school: 

De leerkrachten en kinderen ontvangen Sint en zijn 
Pieten om  8.45 uur  op het plein. Wilt u er aub om 
denken om op �jd te zijn ( 8.15uur!! ).  Het is nog een 
verrassing hoe de Sint zal arriveren, daarom ons 
vriendelijk verzoek  om deze dag  niet  voor de deur te 
parkeren. 
 
Wanneer u als ouder gevraagd bent om deze dag te 
helpen dan vinden wij dit fijn. Maar helaas is het 
anders niet mogelijk om als ouder, broertje en/of zusje 
bij het feest in de klas aanwezig te zijn. Na het ontvangst buiten gaan alle kinderen terug 
naar hun eigen lokaal. Het wordt een geweldig feest en verheugen ons allemaal.  
 
Kerst 

Eén en al gezelligheid in de maand december en zodra de Sint weer vertrokken is maken wij 
ons klaar voor het Kers�eest op school. Op woensdag 19 december is het kerstdiner waar 
alle kinderen met elkaar gaan dineren en een sfeervolle avond zullen hebben (van 17.00 uur 
tot 18.00 uur). Via de leerkracht van uw kind zal u verder geïnformeerd worden en uiteraard 
worden uw kookkunsten op prijs gesteld.  

Anders dan vorige jaren zal de kerstviering in de kerk van Ransdorp niet verzorgd worden 
door de leerkracht GVO. Carmen hee� de organisa�e verlaten en helaas hebben zij nog 
steeds geen vervanger beschikbaar.  Nu wil de dominee de organisa�e op zich nemen om 
toch een leuke viering voor de kinderen te verzorgen. Dit zal plaatsvinden om 16.00 uur, 
voorafgaand aan het kerstdiner op school. 

Zij zoeken kinderen die willen dansen en willen spelen bij het verhaal van de geboorte van 
Jezus. Dat kunnen dus kinderen van alle lee�ijden zijn, dit is  juist heel leuk!  Voor wie graag 
mee wil doen of hierover nog vragen hee� kan contact opnemen met Carolien of Ineke. 
 
Aanmelden of vragen bij ds Carolina Koops: 
tel 020-8457369   c-koops@live.nl 
Ineke Spelt  (oma Didi en Mayla): 
06-20271567   fam.spelt@kpnmail.nl  
 
Op maandag 3 december a.s. zijn zij na school�jd, 14.30 uur, in de lerarenkamer aanwezig 
om een voorbeeld filmpje te laten zien. Dit zal ongeveer 15 minuten duren. Op een later 
moment zal er afgesproken worden om met de kinderen te oefenen. Belangrijk om te weten 
is dat de kinderen niets hoeven te zeggen alleen verkleed over de catwalk te lopen.  
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Tijdens het kerstdiner van de kinderen organiseert de feestcommissie de alom bekende 
kerstborrel voor ouders. Namens de organisa�e hierbij het volgende: 

 

Lieve ouders,  
 
Woensdag 19 december is het weer tijd voor de jaarlijkse 
kerstborrel. Tijdens het kerstdiner van de kinderen is er voor de ouders een 
borrel op het schoolplein, met glühwein, broodjes worst en oliebollen. Neem 
dus genoeg (klein)geld mee! 

 
Het kerstdiner begint om 17.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Ook 
daarna is iedereen nog welkom om een drankje te drinken of wat 
lekkers te nuttigen.  
 
De opbrengsten van deze kerstborrel gebruiken we om activiteiten 
van school te ondersteunen. We hopen dat jullie er allemaal zijn. 

 
De feestcommissie  
 
Ps. Wellicht ten overvloede, maar alle ouders zijn tijdens het 
kerstfeest op het plein verantwoordelijk voor hun eigen kroost. 
 

Ouderenfonds 

Ook dit jaar zullen de kinderen uit groep 4 t/m 8 meedoen aan de ac�e “Kerstkaart voor 
ouderen”. Wilt u een mooie, leuke, lieve kerstkaart meegeven aan uw kind, dan zullen zij 
deze met elkaar in de klas gaan schrijven. Alle kaarten worden per groep gebundeld en als 1 
pakket naar het ouderenfonds gestuurd voor 14 december. Vorig jaar ontvingen wij mooie 
kaartjes terug. Hieruit is gebleken hoe dankbaar de kaarten van de kinderen ontvangen 
worden.  

Sparen voor school 

Een bedankje aan iedereen die mee gespaard hee� voor school. We hebben 
een totaal bereikt van  685  punten! Half december zullen wij de bon 
overhandigd krijgen waar materiaal voor school voor uitgezocht kan 
worden. Hierover informeren u uiteraard in een volgende nieuwsbrief.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Voedselbank 

Ook dit jaar willen wij als school een steentje bijdragen en informeren u graag over het 
volgende: 

VOEDSELBANK AMSTERDAM ZAMELT IN OP SCHOLEN IN AMSTERDAM 

Voor veel mensen, ook in Nederland, is een dagelijkse maal�jd niet vanzelfsprekend! Wij 
willen ervoor zorgen dat dit veranderd. 

In de week van 10 december geven wij uw kind(eren) het ‘vul-mij doosje” mee naar huis. 
Wat u kwijt wilt/kunt aan bij voorkeur lang houdbare producten mogen in dit doosje gestopt 
worden.  De doosjes kunnen t/m dinsdag 18 december bij Philles ingeleverd worden of in de 
lerarenkamer worden gezet.  

 

Dank u wel alvast voor uw bijdragen! 

 

Interview 

Leerlingen uit groep 8 hebben onze nieuwe leerkracht uit groep 7 geïnterviewd, juf Ankie. 
Via de link kunt u het lezen: 

Interview juf Ankie klik hier 

 

Agenda 

december 2018 januari 2019   

04  GGD onderzoeken 5 jarigen 07 1e schooldag in het nieuwe jaar 

05  Sinterklaasfeest 14 Ouderavond  

21  Laatste schooldag 30 Presenta�e Hallo Muziek  

      Nieuwsbrief nr. 4  

24-12-2018 t/m 06-01-2019 Kerstvakan�e  

  

  

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1qkn1XgeXfgxLHqZ3fBD7gyMe3WK_dHf4IaN3zyJ7DTs/edit?usp=sharing

