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NR.  7 – 2 december 2022 – Nieuwsbrief 

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
Mijn laatste maand op de Spaarneschool is ingegaan. Dat voelt heel gek. 
Ineens is het afscheid zo dichtbij.  
Jullie hebben inmiddels begrepen dat ik een spannende sollicitatie heb 
lopen. 5 December krijg ik de uitslag en wie weet vertrek ik dan naar het 
warme Spanje voor een “intensieve opleiding” op de Pietenschool. Als ik 
benoemd word als Piet, heb ik dat zeker te danken aan de lessen van de 
kinderen vorige week. Ze hebben me flink aan het werk gezet: koprollen, 
klimmen, mikken, Spaans, rekenen, geografie inpakken. Het hoogtepunt 
was natuurlijk pakken passen. En groep 3 was niet 
zomaar tevreden, ik moest alles passen. Tot grote 
hilariteit van de collega’s. Maar het stond me, toch??? 
Voor nu zijn we helemaal in de Sinterklaas stemming.  
De rommelpieten zijn langs geweest, de schoenen zijn 
gevuld en de eerste surprises zijn al binnengebracht. 
Iedereen verheugt zich op het Sinterklaasfeest. 
Maandag hopen we de Sinterklaas feestelijk te mogen 
onthalen. We wensen iedereen een fijn 
Sinterklaasfeest! 
Anja Goossens 
 
 
Continurooster Sinterklaas 
Alle groepen blijven deze dag over, ook groep 8. De leerlingen zijn uit om 
14.00 uur. 
 
Bericht van de benoemingsadviescommissie 
Afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met het zoeken naar een 
geschikte nieuwe directeur. 
Er is met verschillende kandidaten gesproken, maar helaas is er tot op 
heden nog geen match. Na de kerstvakantie zal er een nieuwe werving 
starten. 
Ondertussen is het bestuur in overleg over verschillende interne 
oplossingen. Binnenkort meer informatie. 
Namens de commissie, 
Lotte Telleman 
 
Danslessen 

Alle leerlingen hebben in de afgelopen twee 
weken een dansles gekregen van dansjuf Imke. 
Deze danslessen zijn alvast een opwarmer voor 
een dansproject dat later dit schooljaar plaats 
zal vinden. Het doel van de danslessen is je 
eigen lichaam leren kennen, grenzen aanvoelen 
en je zelfvertrouwen vergroten. We hopen dat 
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kinderen minder schaamte voelen om te bewegen en zich vrijer gaan voelen in hun lijf.  
De leerlingen mochten op een veilige manier en binnen kaders dansbewegingen bedenken en al deze 
bewegingen samen vormden een groepsdans. Het was extra uitdagend door de inzet van attributen en 
licht. Het smaakt in ieder geval naar meer. 
 
Ouder-enquête 
In de bijlage een uitgebreid verslag van de ouderenquête. De aandachtspunten uit de enquête worden 
meegenomen in de MR en de nieuwe schoolplannen. 
 
Tweede kleutergroep 
Na de kerstvakantie start de tweede kleutergroep. Van één grote, maken we weer twee kleine groepen 
½. De verdeling is inmiddels bekend bij de ouders van 1/2.  
Na de Sinterklaas start Ingrid met de inrichting van de groep die ze samen met Marleen gaat draaien. 
Het wordt vast leuk, want er is een heleboel nieuw kleutermateriaal besteld voor beide groepen. Het 
speelmateriaal voor op het kleuterplein wordt al intensief gebruikt. 
 
Sinterklaas in volle gang 

 
De Sinterklaas stemming zit er goed in. De kinderen zijn erg betrokken bij de 
sollicitatie van Anja. Ook mochten de kinderen deze week hun schoen zetten en 
hebben de pieten er in alle klassen een behoorlijke rommel van gemaakt.  
Dondermiddag hebben de bovenbouwkinderen de kinderen van de onderbouw 
geholpen met knutselen. In tweetallen hebben ze samen aan een 
muts gewerkt die de onderbouwkinderen dragen tijdens het 
bezoek van Sint maandag a.s. Erg leuk om te zien hoe de oudste 
kinderen de jongste kinderen vol enthousiasme begeleidden. 
We kijken uit naar maandag! 
 

 
 
 
 
 
Administratie 
Liesbeth is helaas nog steeds uitgevallen. Het ziet er niet naar uit dat ze op korte termijn terugkomt. De 
oudervereniging stuurt haar namens alle ouders een bloemetje. 
Op vrijdagochtend krijgen we momenteel ondersteuning van Ada Nijman.  
Ik ben druk aan het zoeken naar een structurele vervanging en inmiddels in gesprek met twee 
kandidaten.  
 
Wiscollect 
We gaan als school starten met het innen van betalingen via WIS Collect. Dit is een omgeving waarmee 
de school eenvoudig betaalverzoeken kan versturen. We gaan daarmee de gelden innen voor de 
oudervereniging en voor de school. Ouders kunnen snel en eenvoudig met iDEAL betalen.  
Als school hoeven we maar op een knop te drukken om te zien wie er betaald heeft.  
Ouders kunnen ook eenvoudig kiezen om bijvoorbeeld in termijnen te betalen. 
We gaan WIS Collect inzetten voor het innen van de tussenschoolse opvang, de schoolreisjes en de 
algemene ouderbijdrage voor de oudervereniging. 
De berichten worden verstuurd via Social schools. Alle ouders krijgen een bericht. Er kan niet dubbel 
betaald worden voor een leerling. Als één ouder betaald heeft, dan vervalt de link voor de andere 
ouder. 
Voor onze administratie wordt het veel overzichtelijker en eenvoudiger. Voor ouders wordt het ook 
makkelijker.  
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Natuurlijk zijn er kosten aan verbonden. Per iDEAL moeten we iets betalen. We willen daarom voor de 
tussenschoolse opvang de minimumafname voor overblijfkaarten op twee zetten. Het betalen van één 
kaart is straks niet meer mogelijk. Het minimum is 30 euro.  
Als ouders te veel overblijf betalen in een jaar, kunnen we het makkelijk crediteren aan het eind van het 
jaar. 
Als er ouders zijn voor wie dit financieel niet mogelijk is, dan kunnen deze zich melden bij de directeur. 
We kunnen individuele aanpassingen maken.  
De eerste factuur die we gaan versturen is voor de vrijwillige ouderbijdrage. Na de kerstvakantie volgt 
de tussenschoolse opvang. Geen briefjes meer in rugzakjes, maar een factuur via Social schools. 
 
 

Optreden koor 
Op donderdag 15 oktober is zoals eerder aangekondigd het optreden 
van de kinderkoren o.l.v. Cynthia. Alle leerlingen zijn welkom en de 
ouders van de kinderen in het koor. Voor de jongere kinderen horen 
ouders het van de leerkracht als ze uitgenodigd zijn. We kunnen ons 
voorstellen dat dit niet duidelijk doorgegeven wordt. Deze kinderen 
oefenen ook onder schooltijd. 
 
 

 
Jarigen 
In december zijn de volgende leerlingen jarig: Saul, Nout, 
Mackenzie, Jonah, Luuk, Siem, Kilian, Koen, Boris, Bram, 
Lianne, Yfke en Kiara. 
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