
B e s t e  o u d e r s  e n  l e e r l i n g e n ,  
I

Nog even en we slui ten het  jaar  2022 af .  En

wat voor  jaar .  In  februar i  begon de oorlog in

Oekraïne,  waar  het  eind nog niet  van in  z icht

is .  De beelden z i jn  verschrikkel i jk  en de

gevolgen enorm.  Wat  waren we trots  op Emma

en Mette dat  z i j  een act ie  op touw zetten.  En

dat  daar  door  al le  leer l ingen en ouders aan

werd meegewerkt .  

De warmte die hiermee z ichtbaar  werd,  wi l len

we ook komend jaar  vasthouden.  Dat  we om

elkaar  denken,  elkaar  steunen en er  voor

elkaar  z i jn  als  dat  nodig is .

Wi j  wensen u f i jne kerstdagen en een

prachtig,  gezond en l iefdevol  2023.  
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Terugblik Kerstviering
Wat was het bijzonder om weer een kerstviering te houden. Samen eten op school bij

de kerstboom is toch wel heel gezellig. De leerlingen in groep 3 hebben dit voor het

eerst in hun schoolcarrière meegemaakt. We hopen dat we het weer jaarlijks kunnen

doen.  Er was ook voor de ouders een gezellig samenzijn met glühwein, oliebollen en

kerstbrood. Bedankt ouders van de OR voor jullie assistentie het afgelopen jaar. We

stellen dit zeer op prijs!
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In memoriam
Zaterdag 10 december kregen wij het bericht dat Marsha Breems was overleden.

Marsha is de moeder van Valerie uit groep 7 en van oud-leerling Michiel. 

Marsha ging al een aantal jaren gebukt onder een een slepende ziekte. Zij sprak daar

niet over. Marsha kwam graag op school, ze was een zeer betrokken ouder. We wensen

Valerie, Michiel en Jeroen veel sterkte om dit verlies te dragen. 

Wijziging personele bezetting
Helaas heeft Leonie Klop ons verlaten. Zij heeft er voor gekozen haar carrière voort te

zetten op KC de Ruimte. We vinden het jammer dat Leonie weggaat. We kijken terug op

drie fijne jaren. Leonie is door de ouders en de leerlingen nog even in het zonnetje

gezet. 

In een eerdere Nieuwsflits stond dat Marcella Vis één keer in de twee weken in groep 8

zou komen. Daar is een verandering in gekomen. Amber Bakker zal om de week op

woensdag voor groep 8 staan en de andere woensdag in groep 1-2-3 wanneer Joanne

met verlof gaat.

Voorstellen Lida Scholte

Graag stel ik mij even aan jullie voor!

Ik ben Lida Scholte en vanaf januari zal ik Joanne Keizer vervangen in groep 4/5 tijdens

haar zwangerschapsverlof. Tot vorig jaar heb ik 17 jaar lang met veel plezier gewerkt

op een basisschool in Wilnis. Omdat ik het ook fijn vind om eens op andere scholen te

werken, heb ik ervoor gekozen voorlopig als invaller te gaan werken. Naast de twee

dagen die ik per week voor de groep sta, werk ik ook nog twee dagen in het bedrijf van

mijn vriend.

Ik woon in Mijdrecht, samen met mijn drie kinderen, mijn vriend en onze honden. In

mijn vrije tijd lees of teken ik graag, rijd ik op mijn paard en maak ik lange wandelingen

met onze honden. Ook vind ik het heerlijk om te reizen; ik ga graag duiken tijdens mijn

vakanties of maak lange hikes door de natuur. Ik kijk er naar uit om op OBS Kudelstaart

in te komen vallen. Tot ziens in het nieuwe jaar!
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Sociale media 
Wist u dat wij sinds kort naast Facebook ook actief zijn op Instagram. Deel, volg
en like ons!

               @obskudelstaart_dalton

 
                OBS Kudelstaart 

Roostervrije dag maandag 9 januari
Na de vakantie hebben de kinderen een roostervrije dag. Wij hebben die tijd
nodig om de klassen weer in te richten. De vloeren worden in de was gezet.
Normaal is dat een klus die in de zomer gebeurt. Maar het schoonmaakbedrijf
heeft dat echter niet gedaan. Per 1 september zijn wij dan ook overgestapt naar
een ander schoonmaakbedrijf. 

 

Bijlagen: 

Nieuws van Sportservice

Kerstwandeling

Kalender

24 dec. t/m 9 jan.:

13 januari:

16 januari:

  

Nieuwsfl i ts  OBS Kudelstaart  dalton |  pagina 4

Kerstvakantie

Luizencontrole

Start LOVS-Cito afnamen

https://www.instagram.com/obskudelstaart_dalton/

