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Opklaring 
Uit  “Om ’t donker op te klaren”  geschreven door Ds. J.J. Poort.  
“Maar wacht u voor de mensen: want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in hunne 
synagogen zullen zij u geeselen”                               Mattheüs 10:17 
“Maar wacht u voor de mensen..”                                     
Jezus Christus gelooft niet in "medemenselijkheid": "wàcht u voor de mensen, want zij zullen u 
overleveren". Wij mogen Christus zeer dankbaar zijn voor deze waarschuwing;  als wij die ook vandaag ter 
harte nemen blijven ons ontgoochelingen en teleurstellingen bespaard. Wij hóeven niet "door schade en 
schande wijs" te worden als wij door de genade van Zijn Woord wijs willen worden!  Bovendien: afstand 
nemen van ‘de mensen' is winst, als daarvoor in de plaats toevlucht wordt genomen tot God: "Zo God (ook 
vandaag) vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?" (Romeinen 8:31). 
 
Brigadieren 
Helaas komen we op dit moment nog steeds 1 ouder te kort op de lijst. Deze wordt ingevuld door een 
moeder die twee keer  aan de beurt is. Het zou daarom fijn zijn, als er nog een ouder bij komt.  
Wie wil dat doen? 
Ook komen we na de kerstvakantie (veel) kinderen te kort. Er zijn  7 kinderen die zich hebben opgegeven. 
Daarom onze vraag: Wilt u – ouders-  met  uw kind(eren) uit groep 7 praten en alsnog aanmelden voor 
deze taak?  
U kunt voor beide oproepen reageren via mail of per telefoon. We zijn benieuwd! 
 
Overblijven 
We zijn blij met de inzet van onze oppasouders. Ze staan altijd klaar: weer of geen weer. Dat waarderen 
we bijzonder. De laatste tijd gebeurt het echter regelmatig, dat het vergeten wordt. Dat is vervelend voor 
de ouder die er dan wèl is en alleen loopt. Dus daarom een dringende oproep: Niet vergeten alstublieft! 
 
Van de M.R. 
In de Nieuwsbrief van november stond een oproep voor de vacature van de oudergeleding in de MR. 
Hiervoor heeft alleen Richard Goedhart, Kaatsbaan 7 zich aangemeld. Daarmee is hij dus ook meteen 
verkozen. Hoewel we het jammer vinden dat de betrokkenheid voor dit werk niet groot is, zijn we toch blij 
dat hiermee de vacature vervuld is. 
We denken er nog over na om meer bekendheid aan dit werk te geven! 
Er zal dus geen stemming plaatsvinden met de contactavonden. 
 
Naar binnen  voor schooltijd 
In de nieuwsbrief van oktober meldden we hier al wat over. Het blijft echter een aandachtspunt. Daarom 
in deze nieuwsbrief een tweede (hopelijk meer duidelijke) poging. 

 Kinderen uit groep 3 t/m 8 mogen niet voor schooltijd naar binnen, tenzij er een speciale reden is. 
Ze mogen ook niet in het portaaltje bij de kleuteringang staan wachten. 

 Wanneer er een broertje of zusje in groep 1 of 2 gebracht moet worden, is dat natuurlijk 
toegestaan. Ze moeten daarna wel weer direct naar buiten. Vriendjes of vriendinnetjes mogen niet 
mee naar binnen.  

 Als vader of moeder een kind of kinderen binnen brengt, mag er geen kind uit groep 3 t/m 8 mee. 
Het is immers al druk genoeg. 
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Zendingsgeld 
In de vorige nieuwsbrief noemden we de lessenmarathon die door de kinderen van groep acht zou worden 
gehouden. Inmiddels is dit achter de rug en wat was het gezellig! Ze hebben met deze actie het mooie 
bedrag opgehaald van € 1362,18. 
Kinderen, we zijn er stil van. Wat een geweldige inzet door jullie en  juf Ingrid. Heel hartelijk dank 
daarvoor. En natuurlijk bedanken we ook alle anderen (ouders, collega’s ) voor hun hulp. 
We ronden deze periode nu bijna af en starten met het tweede doel (Stichting Stéphanos) van dit 
schooljaar. De totale opbrengst voor St. Gave en verdere informatie over het nieuwe doel hopen we u in 
de schoolkrant van januari mee te delen. 
 
SOVA 
Dit keer informatie over ‘Op je beurt wachten’. 
Als je een praatje met iemand maakt, kijk je de ander af en toe aan. Dan weet de ander dat jij luistert. 
Door iemand aan te kijken, maak je contact. Je praat om de beurt. Als je door elkaar praat, kun je elkaar 
niet goed verstaan. Je luistert naar wat de ander vertelt. Geef de ander ook de kans om iets te vertellen. 
Soms moet je eerst wachten tot de ander is uitgepraat. Dat is belangrijk, omdat de ander dan beter naar 
jou kan luisteren. 
 
Instroomgroep 
Het bestuur heeft een advertentie geplaatst. Dat heeft geresulteerd in een aantal sollicitanten. Vanavond 
vinden er gesprekken plaats met twee van hen. We hopen op goede gesprekken, zodat we een goede 
keus kunnen maken.  
 
Ouderportaal 
De eerste stap is inmiddels achter de rug: het testen van de emailadressen. Dat ging niet vlekkeloos, maar 
dat lag niet aan u. Het schijnt dat er in sommige gevallen iets mis is met de provider(s). We onderzoeken 
dat op dit moment. De tweede stap zullen we in januari nemen. Dan beslissen we in de 
personeelsvergadering welke informatie we in het ouderportaal open stellen. Daarna gaan we het in gang 
zetten. We houden u op de hoogte. 
 
School op Seef 
In de maanden december en januari zijn er geen praktische lessen. De eerstvolgende staat gepland op DV 
maandag 8 februari. Dan zijn de kinderen van groep 1 en 2 aan de beurt. Zonder fiets! 
 
Data (alles DV) 
3, 8, en 17 december Spreekuur. Van 15:45 – 16:15. Zie nieuwsbrief van september. 
5, 14, 19 en 28 januari Idem 

4 december  De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen hun rapport. 
4 december  Pakjesuur van 11:00 tot 12:00 uur. 
7 en 8 december De contactavonden (tien-minuten-gesprekken) in groep 3 t/m 8 n.a.v. de rapporten.  
15 december Kerstviering van de kleuters. Ze hebben ’s middags vrij!  

De betreffende ouders ontvangen later een aparte uitnodiging. 
15 december  Inloopkwartiertje van 13:15 – 13:30. Zie schoolgids blz. 27.  
18 december Kerstviering van de groepen 3 t/m 8 in de eigen lokalen. 
18 december  Alle kinderen zijn ’s middags vrij. 
4 januari  De school begint weer. 
4 februari  U ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief. 
Omdat in januari de schoolkrant uitgegeven wordt, ontvangt u in die maand geen nieuwsbrief, tenzij er 
urgente zaken zijn. 
 
Tot slot 
Een hartelijke groet. We wensen u gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. 


