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Nieuwsbrief .

15 december 2016 .

Geachte ouders,
Volgende week zet meester Mendelt een punt aan zijn loopbaan op onze school. Hij
heeft 43 jaar zijn beste krachten aan onze school gegeven en heeft zijn sporen wel verdiend.
Op het moment dat ik dit schrijf kan ik me er nog niet zo veel bij voorstellen. De Wumkes
zonder Mendelt? Daar hebben we gewoon geen ervaring mee, we weten echt niet hoe dat is.
Wij zijn alleen de Wumkes mét Mendelt gewend.
Natuurlijk, de wereld draait door en we zullen het heus wel redden en het komt best
goed en wat misschien nog wel het belangrijkste is: we gunnen het hem van harte, hij heeft
het verdiend! Het zal wel even wennen worden, want Mendelt is medebepalend voor het
gezicht van onze school, de verpersoonlijking van waar onze school voor staat. Wij als
collega’s kennen Mendelt als iemand die niet zo veel zegt. Maar als hij wat zegt luistert
plotsklaps iedereen, want hij zegt niet zomaar wat, er is over nagedacht. Een zeer
gewaardeerde warme collega, een echte Wumkesman.
Mendelt heeft zijn diensttijd meer dan volgemaakt en stopt op een moment dat hij in
prima conditie verkeert. Dat is niet iedereen gegeven. ‘Ook de laatste jaren heb ik met enorm
veel plezier gewerkt’ vertelde Mendelt aan mijn vrouw (toen ik er even niet bij was). Dat
vatten wij op als compliment. Wij hopen en gaan er van uit dat hij nog vele vele jaren van zijn
pensioen mag genieten, dat gunnen wij hem echt.
Mendelt, bedankt!

Belangrijke data:
Maandag 19 december: Bezoek inspecteur.
Vandaag krijgen wij visite van mevr. Van Ammers. Eens in de vier jaar krijgt onze school
bezoek van de inspectie voor het basisonderwijs en vandaag is het zover. Mevr. Van Ammers
is vandaag onze gast en wij houden voor haar open huis. Zij gaat lessen bezoeken en gesprekken
houden. Ze praat met de directeur, de IB-er, de leerkrachten, een paar kinderen en een paar
ouders. Aan het eind van de dag gaat ze ons vertellen wat ze ervan vond. Daar komt een officieel

verslag van en dat krijgen wij toegestuurd. Dat heeft even tijd nodig. Zodra het verslag er is
sturen we dat door naar de ouders.

Woensdag 21 december: Pensioenfeest Meester Mendelt
Meester Mendelt gaat met pensioen, daar besteden we op school natuurlijk aandacht aan. We
maken er op 21 december een feestelijke dag van waarbij meester Mendelt in het zonnetje
wordt gezet.
Op woensdag 21 december van 11.30 tot 12.00 uur in de gemeenschapsruimte willen we u de
gelegenheid geven om meester Mendelt nog even de hand te geven. U bent van harte welkom!

Na de kerstvakantie komt er een nieuwe meester die de werkzaamheden van meester Mendelt
overneemt. De kinderen kennen hem al, hij heeft ze al eens een les gegeven en dat beviel
prima. Zijn naam is Richard en hij heeft er zin in.

Meester Richard.

Donderdag 22 december: Kleuterkerstfeest.
Het kleuterkerstfeest begint om 19.00 uur. Om 18.45 uur is de gemeenschapsruimte open. De
ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 hebben inmiddels de uitnodiging ontvangen. Het thema
van het kerstfeest is “Kinderen van goede wil”. Het is een verhaal met liedjes die er mooi bij
passen.
Het volgende is heel belangrijk:
- Niet meer dan 4 gasten per kind (anders wordt het te vol)

- Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat broertjes en zusjes meekomen.
Wij verzoeken u vriendelijk hier rekening mee te houden.

Vrijdag 23 december: Viering kerstfeest groep 3 tot en met 8:
De kinderen komen eerst gewoon op school. Van school uit gaan we met groep 3 tot en met 8
naar de doopsgezinde kerk om naar het laatste adventverhaal te luisteren wat wordt verteld
door Jan van Steenbergen, bij kaarslicht. Uiteraard zingen we daar ook liedjes. De kerk is niet
groot, de bijeenkomst is alleen voor de kinderen. Na de bijeenkomst in de kerk gaan de groepen
3 en 4 naar verzorgingstehuis Vegelinsstaete om kaarsjes –licht- naar de mensen te brengen.
Groep 5 tot en met 8 gaat op school een kaars feestelijk inpakken. Van tevoren wordt bedacht
voor wie die kaars gaat worden en welke boodschap daar bij past. De kaars met boodschap
wordt aan iemand gegeven die wel een lichtje in zijn/haar leven kan gebruiken.

Maandag 26 december tot en met vrijdag 6 januari: Kerstvakantie.
We wensen iedereen een heel fijne kerstvakantie, goede kerstdagen en een mooi begin van het
nieuwe jaar toe. Op maandag 9 januari hopen we iedereen weer in blakende gezondheid op
school te mogen aantreffen.

Activiteiten in de kerstvakantie:

Kinderkerstnachtviering
Op kerstavond zaterdag 24 december is er weer een Kinderkerstnachtviering voor
kinderen van 4-12 jaar. Van 18.30 uur tot 19.15 uur in de Oerdracht.
Met kerstverhaal, toneel, combo vanuit de Jouster Fanfare en een kinderkoor begeleid
door Nelleke Diepeveen.
Vooraf aan de dienst is er in de hal en buiten ook al van alles te zien en te doen. Allemaal
van harte welkom!
Georganiseerd door de kindernevendienst samen met ds. Martin Jans, protestantse
gemeente Joure.
Toneelspelers gezocht
Wie vindt het leuk om mee te spelen in het kerstspel bij deze dienst? Met of zonder
tekst, beide kan.
We oefenen ’s ochtends op 17 en 24 december. Meld je aan of stel je vraag via
geraveldstra@hotmail.com

Volgende nieuwsbrief:
Donderdag 19 januari 2017.
Mocht u vragen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief dan kunt u even contact met ondergetekende
opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Jan F. de Boer.

