
Teksten op een rij Nieuwsflits 5,  4 december 2019 

Heel fijne dagen gewenst! 
 
Hoewel het heel donkere en natte dagen zijn, zijn het ook de dagen van feest en gezelligheid. Op 
school is dat al goed te merken en zien. Sint is volop aanwezig. Dankzij de prachtige versieringen 
die de ouderraad geregeld heeft. Maar ook omdat Malle Pietje al de schoenen gevuld heeft.  
 
Ouders en leerkrachten van de kerstwerkgroep staan al in de startblokken om ook Kerst op school 
weer een mooi feest te maken.  
 
Graag willen we alle ouders bedanken voor alle betrokkenheid en inzet in 2019.  
Samen hebben we er voor de kinderen weer een goed jaar van gemaakt! 
 
Dit is de laatste Nieuwsflits van dit jaar, hoewel we u nog hopen te treffen op het Sinterklaasfeest 
of op het kerstfeest  
(ook dit jaar bent u weer welkom in de centrale hal voor een hapje en een drankje)  
 

Wensen we iedereen nu alvast heel fijne feestdagen en een heel geweldig 
begin van 2020! 

 

Gezocht 
 
De leerlingenraad zoekt voor het buitenspelen matten, doeken en/of zitzakken.  
U kunt de spullen inleveren bij Leontine Hemmes (administratief medewerkster) 
 
Alvast bedankt! 
 

Juf Yvette hoopt morgen de Sint te mogen begroeten 
 
Zoals al eerder gemeld is, volg ik (Godelieve) een studie. Door deze studie ben ik regelmatig 
afwezig. Zo ook morgen 5 december.  
Omdat ik afwezig ben, zal juf Yvette Hams mij vervangen bij het inhalen van Sinterklaas.  
Natuurlijk doet ze dit samen met Annemiek Robben van Yes! Kinderopvang en Anneke van de Pol 
van de Rank. 
 

Vrijdag inloop tot 10 uur 
 
Denkt u eraan dat in verband met Sinterklaasavond, kinderen vrijdag later mogen starten als dat 
goed uitkomt? Kinderen kunnen tot 10 uur naar binnen, daarna starten zoals altijd de lessen.  
(Natuurlijk gaat de schooldeur gewoon om 8.20 uur open voor de kinderen die wel op de normale 
tijd willen starten. Zij zijn welkom in de klas.) 
 

Goed doel: Ronald Mc Donaldhuis 
 
Elk jaar met kerst werken we met de school, kinderen en de kinderen van de Rank en Yes! aan een 
goed doel. Zo hebben we vorig jaar dozen gevuld voor de voedselbank. 
 
Het thema van kerst is op onze school dit jaar eenzaamheid. Omdat het Ronald Mc Donald huis er 
voor zorgt dat kinderen die in het ziekenhuis liggen niet zo alleen hoeven te zijn (hun ouders 



kunnen nl terecht in het huis dat op veel plaatsen dicht bij het ziekenhuis staat...) is het een 
passend goed doel! 
Dat vinden de leerlingraad leerlingen ook (zij zijn gevraagd mee te besluiten over het goede doel 
waar we dit jaar aan zullen doneren). 
 
Samen met de andere RaJuBiBoS bewoners zullen er op allerlei manieren geld ingezameld 
worden. U gaat hier dus nog op verschillende momenten over horen.  
 
Natuurlijk hopen we op een mooie opbrengst voor het Ronald MC Donaldhuis! 
 

Verslag leerlingenraad 

  
We hebben overlegd dat kinderen nog steeds in de bosjes gaan. Daardoor wordt de school vies. 

Daar is de school niet zo blij mee.  

Ten tweede vegen kinderen hun voeten niet. Dat is ook een reden. Dus we zijn langs de groepen 

geweest om te vragen of ze dit niet meer willen doen. 

 

En we hebben het over het geschreeuw gehad op het plein. Groep 8 heeft daar overlast van. En 

hiervoor zijn we ook langs de groepen geweest. 

 

We hebben het ook over bewegelijk les geven en krijgen gehad . 

 

Groeten Noa en Yip 

 

Leontine Hemmes stelt zich voor 
 
Beste ouders en kinderen van de KJS,  
 
Ik ben Leontine Hemmes en ik volg per 1 december Gerdi op als administratief medewerkster. 
 
Wellicht hebben jullie mij op school al zien rondlopen want ik ben al een paar dagen langs 
geweest in verband met inwerken.  
Ik ben getrouwd met Corné, wij hebben twee kinderen: Niek en Silke en we wonen in Rotterdam. 
 
Nu mijn kinderen meer zelfstandig zijn is voor mij de tijd gekomen om weer lekker aan het werk te 
gaan.  
De afgelopen tijd heb ik heb niet stilgezeten. Op de scholen van mijn kinderen stond ik paraat om 
te helpen met uitjes/excursies en was ik actief in de ouder- en medezeggenschapsraad en oh ja.. 

ook bij het luizenpluizen   
 
Ik ben momenteel vrijwilliger/gastvrouw in het Erasmus MC. Heel mooi en dankbaar werk en ik 
hoop dat ik dat met deze baan kan blijven combineren.  
Mijn hobby’s zijn koken, tennissen, lezen, uit eten met vrienden en erop uit met mijn gezin.  
 
Ik heb hartstikke veel zin om aan de slag te gaan bij de KJS. Deze school komt op mij over als een 
leuke en actieve basisschool met een heel leuk team.  
 
Mijn werkdagen worden maandag en dinsdag tot 15.30 u en vrijdag tot 14.30 u.  
 
Tot ziens op school! 



 
 

Uit onze PC godsdienstlessen 
 
Juf Doretta stuurde ons dit leuke verslag. 
 
Dit jaar zijn we de lessen begonnen met het verkennen van de Bijbel. De kinderen hebben ontdekt 
dat de Bijbel eigenlijk een boek is dat vol staat met andere boeken. Ze hebben geleerd hoe de 
Bijbel is ontstaan en waarom dit een belangrijk boek is voor christenen.  
 
De lessen erna zijn we aan de slag gegaan met verhalen uit de Bijbel. Zo hebben de kinderen het 
verhaal van de Barmhartige Samaritaan gehoord en hebben zij nagedacht hoe zij andere mensen 
kunnen helpen, zelfs de mensen die zij misschien niet zo aardig vinden.  
 
Na dit verhaal hebben we een grote sprong terug in de tijd gemaakt. We hebben verhalen 
gehoord over reizen, dit sloot mooi aan bij de Kinderboekenweek.  
In de Bijbel zijn mensen vaak op reis gegaan. Zo hebben we het verhaal van Abraham gehoord en 
de speciale vriendschap die hij had met God.  
Bij het verhaal van de broers Jakob en Esau hebben we nagedacht over jaloezie en vertrouwen op 
een ander.  
Na de reis die het volk Israël maakte na het nieuwe land, hebben we het verhalen gehoord over 
het leven in het nieuwe land.  
Bij het verhaal van de richter Gideon hebben de kinderen ontdekt dat iedereen op zijn/haar 
manier een held kan zijn.  
Het verhaal van Ruth ging over iemand die besloot om bij haar nieuwe familie te blijven, ondanks 
dat ze het volk van haar nieuwe familie niet kende.  
 
De maand december staat voor de deur en dat betekent dat we langzaam toewerken naar het 
kerstverhaal. 
 
Hartelijke groet, 
Doretta Hagoort 
 
Bedankt voor dit mooie verslag juf! 
 

Stichting Vrienden van de KJS laat weten: 
  
Het is al weer een tijdje stil geweest rondom onze stichting, maar we hebben zeker niet stil 
gezeten! Om een ANBI status te krijgen hebben we flink wat geduld moeten hebben, maar 
onlangs is het gelukt. Deze status zorgt voor een belastingvoordeel bij onze donateurs. 
  
Op het pleinfeest 2 jaar geleden hebben wij meerdere donaties mogen ontvangen door middel 
van ‘vrienden voor een tientje’.  
Naast deze vriendjes inbreng heeft de Stichting een prachtig bedrag ontvangen van een anonieme 
donateur. 
Maar wat is er nu precies gebeurd met deze donaties? 
  
Stichting Vreinden van de KJS heeft in 2019 de school met 20.000,00 euro kunnen steunen om het 
Plan Passend Organiseren mede mogelijk te maken. Hierbij worden plusjuffen ingezet om 
kinderen te helpen die extra tijd en verschillende verwerkingsmanieren nodig hebben om lesstof 
eigen te maken. Een extra stuk passend onderwijs dus.  



  
De stichting houdt zich nu vooral bezig met het bekostigen van de talentmiddagen op de KJS. De 
kinderen kunnen op deze middagen hun talenten ontdekken en ontplooien. Maar daar zijn 
materialen en vakdocenten voor nodig én dus ook geld. 
  
In 2020 zullen we weer een nieuwe actie opzetten om meer ‘vriendje voor een tientje’ te werven. 
Daarnaast gaan we actief bedrijven vragen om een donatie te doen om zodoende meer te kunnen 
ondersteunen in schoolse zaken. 
  
Jullie gaan zeker nog meer van ons horen. Wilt u meer weten over onze stichting of onze stichting 
steunen, ga dan naar www.vriendenvandekjs.nl. Hier vindt u alle contactinformatie. 
Elke bijdrage groot of klein wordt erg gewaardeerd. 
  
De leden van de stichting  
Vrienden van de KJS 
  
Jasper Putter 
Sander Rodenburg  
Paula den Otter-van Ballegooijen  
Mirjam Stutvoet 
  
 

 


