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Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Juf Sterk (junior) 
Juf Sterk junior en haar man verwachten D.V. eind juni hun tweede kindje.   
Als alles goed mag gaan hoopt de juf half mei met zwangerschapsverlof te gaan. In november 
hoopt de juf dan weer terug te komen. 
We wensen de juf een goede en gezegende zwangerschap toe en hopen dat er straks een gezond 
kindje geboren mag worden. 
 
Juf van Wendel de Joode 
Juf van Wendel de Joode moest naar het ziekenhuis voor een operatie die al langer gepland 
stond. De juf is inmiddels weer thuis en gelukkig mag het goed met haar gaan.  
Voorlopig zal de juf nog niet werken. We wensen haar een goed herstel toe! 
 
Juf Boogert 
Juf Boogert is vorige week donderdag op school geweest om op therapeutische basis weer wat 
werkzaamheden buiten de klas op te pakken. Gelukkig mag het stapje voor stapje weer wat beter 
gaan met de juf. We wensen haar een goed verder herstel toe!  
 
Goed doel 
In december hebben de kinderen actie gevoerd voor weeskinderen in Malawi. De actie heeft het 
mooie bedrag van € 6224,25 opgebracht. Fijn dat we als school op deze manier iets konden 
betekenen voor kinderen die zoveel minder hebben dan wij. 
Afgelopen woensdag is er iemand van stichting Stephanos op school geweest om de actie af te 
sluiten. De kinderen die het meeste per groep hebben opgehaald hebben een boek gehad als 
beloning. 
We willen iedereen die iets heeft bijgedragen hartelijk bedanken! 
 
Project en fancyfair/ Save the date           
De projectcommissie en de fancyfaircommissie zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Later dit 
jaar volgt er meer informatie. We kunnen u vast melden dat de open dag en de fancyfair gehouden 
zal worden op zaterdag 20 juni.  
 
Zendingsgeld 
In december is er € 182,27 opgehaald aan zendingsgeld.  
We hebben dit geld hard nodig om onze sponsorkinderen te kunnen onderhouden. Wilt u weer 
meesparen? Alvast hartelijk dank! 
 
Luisvrij 
We zijn luisvrij! Dat is heel fijn. Blijkbaar heeft iedereen goed opgelet en op tijd ingegrepen. 
Complimenten voor de luizenmoeders die direct paraat staan als het nodig is en zorgvuldig te werk 
gaan. 
Hartelijk bedankt! 
 
 
 
 



Water drinken in de kleine pauze 
We hebben het al verschillende keren in de nieuwsbrief aangekondigd en volgende week is het 
zover! Alle kinderen krijgen een waterfles cadeau.  
Net als alle andere scholen in de Neder Betuwe hebben we prachtige flessen gehad die we gaan 
inzetten om het waterdrinken bij de kinderen te stimuleren. 
 
Vanaf volgende week maandag 3 februari  gaan we schoolbreed in de kleine pauze water drinken. 
Pakjes vruchtensap en flesjes  frisdrank zijn dan niet meer welkom in de kleine pauze. 
 
Eerder dit jaar hebben we het gehad over het hoge suikergehalte van veel drankjes dat niet goed 
is voor de gezondheid van onze kinderen, maar er zijn veel meer voordelen van water drinken (op 
school). Enkele daarvan zijn: 

 Water is gezond 
 Water stimuleert je brein 
 Water is een goede dorstlesser 
 U hoeft geen drinken meer te kopen 
 Water geeft geen vlekken bij morsen 
 Minder afval 

 
Nadelen zijn er eigenlijk niet. Van andere scholen die ook zijn gestart met water drinken, hebben 
we begrepen dat sommige kinderen even moeten wennen, maar ook dat dit heel snel gaat. 
Wat ze ook ervaren is dat kinderen op den duur op school en thuis meer water gaan drinken als ze 
dorst hebben omdat ze het gewend zijn. 
 
In de onderbouw nemen de kinderen de fles elke dag mee naar huis. Die kan dan thuis worden 
schoongemaakt en de volgende dag gevuld met water weer worden meegegeven.    
In de bovenbouw blijven de flessen doordeweeks op school en gaan ze in het weekend mee naar 
huis. 
U kunt de fles het beste met een druppel afwasmiddel en lauw water reinigen. In de vaatwasser 
kan ook, maar omdat we de naam erop schrijven met een watervaste stift is de kans groot dat die 
na een paar wasbeurten is verdwenen. Wilt u in dat geval zelf de naam van uw kind er weer op 
schrijven? 
Wij rekenen op uw hulp zodat we er een geslaagd en gezond project van kunnen maken. 
Alvast bedankt!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uitreiking van de bidons door het JOGG team. 
 
 
 



 
Schoonmaakavond 
Fijn dat er weer ouders bereid waren om de lokalen een extra schoonmaakbeurt te geven! Heerlijk 
als alles weer fris en schoon is. We zijn ook blij met onze schoonmaakster Francien, die sinds dit 
jaar bij ons in dienst is en de school dagelijks schoon en fris houdt. Elke dag weer een hele klus! 
 
Onderwijsstaking 
Waarschijnlijk heeft u in het nieuws gehoord dat veel scholen aanstaande donderdag en vrijdag de 
deuren sluiten vanwege een tweedaagse schoolstaking. Er zijn grote zorgen over de toekomst van 
het onderwijs. Vooral het lerarentekort is een ernstig probleem. 
Zoals eerder aangegeven herkennen wij deze problematiek ook, maar gaan niet staken. Wel 
vragen we om uw gebed voor onze school en het onderwijs in het algemeen. 
 
Belangrijke data t/m 3 april 
 
21 februari rapport 1 groep 3 t/m 8 
24 t/m 28 februari voorjaarsvakantie 
2 en 3 maart contactavond groep 3 t/m 8 
11 maart biddag 
25 maart schoolvoetbal meisjes groep 7 en 8 
1 april schoolvoetbal jongens groep 7 en 8 
3 april finale avond schoolvoetbal 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
 
R. Arends 


