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We hoorden afgelopen week van aangescherpte Coronamaatregelen. Links en 

rechts bereiken ons ook steeds meer geluiden van besmettingen. Hoe dit verder 

vorm gaat krijgen weten we niet. Vanmorgen op de radio hoorde ik een voorstel 

van een langere Kerstvakantie. We wachten het maar rustig af. Ondertussen is de 

school in Sinterklaasstemming. We merkten het deze week aan het temperament 

hier en daar in de groepen. De gezellige drukke tijd van het eind van het jaar heeft 

zijn intrede gedaan. 

 

Mochten er naar aanleiding van deze Nieuwsbrief vragen of opmerkingen zijn dan 

hoor ik dit graag, u kunt mij altijd telefonisch bereiken of een Parro app sturen.  

 

Ellen van der Veen 

 

 

Afval 

Ik heb er al eens eerder over geschreven. We hebben de wens om afval gescheiden 

in te zamelen. Tot op heden was dat niet realiseerbaar. Het is nu wel gelukt om dit te 

regelen. 

We gaan papieren handdoekjes en pakjes/plastic apart inzamelen. Het groenafval 

scheiden was niet rendabel voor de school. 

We hebben inmiddels een grote oranje container voor pakjes en plastic en twee 

gele containers voor handdoekjes. 

In elke klas komt een gele afvalbak voor handdoekjes te staan en in de school 

komen oranje afvalbakken voor pakjes en plastic. 

 

Corona 

In den lande zijn de maatregelen aangescherpt. Binnen ons team hebben wij hier 

ook over gesproken. De volgende maatregelen zijn daaruit voortgekomen en 

daarna met de MR besproken.  

• Omdat er op dit moment weinig ouders binnen school komen nemen we 

daar geen extra maatregelen op 

• Mondkapjes dragen hoeft niet binnen school 

• Oudergesprekken kunnen op school plaatsvinden. We nemen voldoende 

afstand in acht en ventileren extra 

• Sinterklaas en Pieten komen zoals het nu lijkt op school. Er zal geen intocht 

met ouders zijn 

• Kerst vieren we op school in de klassen. We wilden dit eerst in de kerk doen, 

daar zien we vanaf 



• Binnen school letten we extra op anderhalve meter afstand 

• Het handen wassen laten we zoals het was: wassen bij binnenkomst en na de 

pauzes 

 

Fietsen op de stoep 

We zien dat veel ouders en kinderen gehoor hebben gegeven aan mijn vorige 
oproep in de Nieuwsbrief: er wordt veel minder gefietst op de stoep bij school. Heel 

fijn en vooral veilig! 
 

Foute kerstoutfit actie 

Woensdag 15 december wordt er op alle scholen van Scholengroep Perspectief 
een inzamelingsactie gehouden voor Voedselbank Zuidoost Groningen. Die dag 

heeft voor alle scholen een ludiek tintje, want alle kinderen en het personeel mogen 
in een ‘Foute Kerstoutfit’ naar school komen. Hierbij kunt u denken aan: een kersttrui, 

kerstoorbellen, een glitterslinger om, kerstpak, glitters in je haar, kerstmuts enz. Er zal in 
elke groep een doosje staan waarin een vrijwillige geldbijdrage gedaan kan 
worden.  Op deze manier dragen we als Scholengroep Perspectief samen bij aan de 

Kerstgedachte en geven we vorm aan het leren delen. Alle kleine beetjes helpen!  
  

De totaalopbrengst van onze scholen, wordt op zaterdagavond 18 december 
bekendgemaakt tijdens de online Moonlight Music Quiz. Als u op bijgaande link 
klikt, leest u hier meer informatie over. U doet toch ook mee?   

  
https://kanaalstreek.nl/artikel/1185477/moonlight-music-quiz-in-stadskanaal-gaat-op-

herhaling-opbrengst-komt-ten-goede-aan-de-voedselbank-zuidoost-groningen-ons-
streefbedrag-is-10-000-euro.html  

 

Leerlingraad 

Deze week is de leerlingraad van start gegaan. Vanaf groep 5 zitten er twee 

leerlingen uit elke groep in deze raad. Eén keer in de maand vergaderen zij met mij 

als directeur en gaan we praten over allerlei zaken die zij aandragen. De eerste 

vergadering kwam er bijvoorbeeld op tafel dat de Chromebooks vaak leeg zijn en 

dat er met de instellingen gerommeld wordt. We praten er dan samen over wat we 

daaraan kunnen doen. 

 

In elke klas vanaf groep 5 komt een soort brievenbusje waar in leerlingen van die 

groepen briefjes met punten kunnen doen die dan besproken worden in de 

leerlingraad.  

 

De volgende kinderen zitten in de leerlingraad: 

Groep 5 Amber en Micha           Groep 6 Anouk en Elin 
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Groep 7 Linde en Lisa       Groep 8 Ruben V en Fleur 

Gevonden 

Al een paar weken ligt dit vest op school. De maat is 134/140 
Van wie is deze? 
 

Inval bij ziekte of afwezigheid 

Wanneer een collega ziek of afwezig is doe ik mijn uiterste best om 
vervanging voor de groep te regelen. Wanneer het mogelijk is 

meld ik u op voorhand dat ik op zoek ben naar een invaller zodat u 
op de hoogte bent. Omdat er weinig invallers beschikbaar zijn kan 

het voorkomen dat er geen inval is en dat uw kind een dag vrij is.  
 

Personeel 

Op dit moment is Ineke Boersma een dagdeel in de veertien dagen bij ons op 

school te vinden.  Zij heeft de taken van Franci overgenomen. Per 1 januari 2022 zal 

zij een dagdeel per week bij ons komen werken.  

 

Sloffen/crox 

Het slechtere weer komt er weer aan. Wanneer kinderen laarzen aan doen naar 

school mogen zij sloffen of crox meenemen. Deze mogen op school blijven als ze 

netjes op de kapstok gezet worden. Sloffen in de vorm van hele dierentuinen zijn 

daarom minder geschikt om op school kwijt te kunnen.  Wanneer kinderen 

voetballen op het voetbalveldje moeten zijn ook de schoenen uit doen in school, 

sloffen/crox kunnen dan ook handig zijn.  

 

Stoepranden 

Vorige week hebben de kinderen van groep 3-8 een workshop ‘stoepranden’ 

gevolgd. Dit werd enthousiast ontvangen. Gewoon ouderwets stoepranden zoals wij 

dat vroeger ook deden. Hiervoor hebben zij plastic ‘stoepranden’ gebruikt. Deze 

hebben we op school in bruikleen tot januari. Er wordt veel gebruik van gemaakt in 

de pauzes. Als school hebben we er ook 8 aangeschaft van het geld dat we met de 

zwerfafvalactie hebben verdiend.  

 

Woonruimte 

Een gezin met twee kinderen, verbonden aan onze school zoekt dringend 

woonruimte in Mussel of omgeving. Weet u een huurwoning  dan zou het heel fijn zijn 

wanneer u dat met mij wilt delen. Zegt het vooral voort, we hopen op deze manier 

het gezin aan onze school te kunnen blijven binden.  

 

Zwerfafvalactie 

Op 30 november mogen we voor de derde en laatste keer meedoen aan de 

zwerfafvalactie. De kinderen gaan dan in groepjes zwerfafval opruimen in het dorp. 
We hebben in september ook meegedaan. Naast dat het goed is om de kinderen 

iets moois voor het dorp te doen verdienen we daar ook 500 euro mee. Van de 

actie in september hebben we buitenspeelgoed gekocht.  

De kinderen krijgen ook deze keer een muntje. Deze krijgen ze woensdag op school. 

Het muntje is 2 euro waard en te besteden bij Summertime. Dit kan tot en met 

zaterdag 4 december.  



 

Voorstellen  

Ik ben Karina Kiers-Wever en ben getrouwd met Jan. We hebben 3 eigen zonen in 

de leeftijd van 25, 23 en 20 jaar en we hebben een pleegzoon van 16 jaar. We 

wonen in Weerdinge en genieten daar van een landelijke omgeving. We hebben 

geen boerenbedrijf, maar we hebben wel 

schapen, kippen, 2 konijnen, 2 honden en 2 

katten. Verder hebben we een 

vakantieappartement aan huis namelijk: 

‘Mazzelhof’.  

Ik ben 2 weken na de zomervakantie gestart als 

leerkracht van de groepen 1/2. Ik geef les op 

donderdag en vrijdag. Ik geniet  ontzettend 

van de kinderen in  deze groep. 

Hiervoor heb ik 30 jaar lesgegeven aan basisschool ‘De Brug’ in Klazienaveen. Daar 

ben ik twee jaar geleden mee gestopt. Ik merkte dat veel kinderen vastliepen in hun 

sociaal emotionele ontwikkeling. Als leerkracht kun je daar niet altijd voldoende 

aandacht aan geven. Daarom ben ik een Post-HBO studie gaan volgen als coach 

met als specialisatie ‘kindercoach’. In december 2020 heb ik mijn diploma daarvoor 

behaald. In januari 2021 ben ik begonnen met mijn eigen praktijk ‘In de cocon 

kindercoaching’.  Toch miste ik wel het lesgeven aan de kleuters. In februari ben ik 

dan ook weer begonnen met invallen voor groep 1 op basisschool ‘De Borgh’ in 

Borger. Hier heb ik tot de zomervakantie gewerkt. Nu combineer ik het lesgeven met 

het coachen en geniet ik van het samenwerken in een  groep en van het individuele 

kind. Bij beide hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren in hun ontwikkeling. 

Zowel sociaal-emotioneel als cognitief. 

Karina Kiers-Wever 

________________________________________________________________________________ 

Mijn naam is Marije Volders,  ik ben 21 jaar oud. Momenteel 

loop ik stage in groep 5/6. Ik zit in het laatste jaar van de 

PABO. Vanaf januari/februari start ik mijn eindstage in 

groep 6 op maandag, dinsdag en woensdag. Daarnaast 

ben ik bezig om mijn gymbevoegdheid te halen.  

Ik woon nog bij mijn ouders in Onstwedde. Ik heb het daar 

altijd erg naar mijn zin. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 

voetballen, dit doe ik twee tot drie keer per week. Ook hou 

ik erg van winkelen en gezellig er op uit te gaan met familie 

en vrienden.   


