
DECEMBER 2022  

NU TOCH ECHT WINTER 

Was de winter in november in aantocht, nu is ie toch echt 

gekomen. Op  13 december – met de koudste nacht sinds 2012 

– ging her en der een aantal natuurijsbanen open en werd het 

werelduurrecord op natuurijs door Bart Vreugdenhil verpul-

verd; hij schaatste in 1 uur wel 36,717 kilometer.  

Inmiddels is sinterklaas uit het land vertrokken en zien we een 

kerstman verschijnen. Op allerlei plaatsen lichtjes, ballen en 

groen om uiting te geven aan de knusheid van een warm 

binnen, terwijl het buiten koud is. Alhoewel… het weer is 

omgeslagen naar iets warmer en nat. Een witte Kerst? Nee.  

 

 
Foto: de mooie gemaakte kerststukjes in de hal van de school 
 
NIEUWS UIT HET TEAM   
Qua personeel heb ik ten opzichte van het bericht in de vorige 

Kids News niet iets nieuws te melden. Nou ja, wel wat (hopelijk 

kortstondig) leed: juf Jannine werd deze laatste werkweek in 

2022 ziek. Dat hebben we tot nu toe intern op kunnen lossen 

met meester Jan. (We staan voor elkaar klaar om te helpen.) 

 

PERSONEEL IN HET ONDERWIJS 

Het tekort aan leraren in het basisonderwijs neemt nog steeds 

toe. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers 

Wiersma en Dijkgraaf dat 9700 arbeidsplaatsen niet zijn bezet. 

Dat staat gelijk aan 9,5 procent van het totaal aantal gewenste 

leraren. (Te lezen op de NOS website, bericht van 13-12-2022.) 

 

Het bestuur van onze scholenkoepel Vechtstreek en Venen wil 

hier ook actief een bijdrage leveren aan de oplossing van dit 

probleem. Zo neemt Vechtstreek en Venen deel aan het 

samenwerkingsverband Florent (Regionaal Transfercentrum 

Gelderland-Utrecht). Gezamenlijk met andere Stichtingen in 

de regio willen zij op diverse vlakken samenwerken om het 

lerarentekort terug te dringen door onder andere nieuw 

onderwijspersoneel op te leiden en jonge/startende leraren te 

behouden. Voor de regio Utrecht organiseren we dan ook een 

voorlichtingsavond voor zij-instromers. Zie bijlage 1. 
 

 DE AGENDA 

 
 

JARIGEN IN JANUARI 

1    Dominik Suljak (10 jaar)  

3    Safae Eldriny (10 jaar) 

3    Joshua Oudaert (6 jaar)  

4    Damin Imouhdine (9 jaar) 

8    Kensi van Schaik (5 jaar)  

9    Matthias de Kok ( 5 jaar) 

16  Saar Haak (9 jaar) 

21  Sara Aydemir (8 jaar) 

24  Nina van de Kamp (9 jaar) 

25  Rafi Chakroun (10 jaar) 

27  Catalina de Groot (5 jaar)  

 

 

 

 
 
 

KIDS COLLEGE IN BEWEGING   
Elke maand houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen 

op onze school. Ook deze keer gebeurt dat. Dit is te zien in  

bijlage 2.  

 

SCHOOLHOND 

Onze schoolhond Pip is regelmatig op school. Na de 

kerstvakantie wellicht de hele week. Nog steeds houden we 

onze puppy in de luwte, zo kan ze in alle rust goed verder 

wennen.  

Vanuit Kinds4ward kregen we 10 gouden regels. Het is goed als 

iedereen die alvast kent. Daarom hebben we die bijgesloten. 

Zie bijlage 3. 

Pip volgt met juf Jannine de puppycursus. Dat gebeurt bij een 

kynoloog. Deze kynoloog kan ons als team, maar wellicht later 

ook de leerlingen dingen leren over honden in het algemeen 

en schoolhond Pip in het bijzonder. 

Ma 26 december t/m  

Vr 6 januari 2023 

Kerstvakantie 

Ma 9 januari Eerste schooldag in 2023  

met koffie en thee voor de 
ouders 

Vr 20 januari  Dans met groep 1/2 



NIEUWS UIT DE OR 

In dit stukje lees je over onze nieuwe OR-leden, wat een 

aanwinst. Ook lees je over de magische feestmaand en wat we 

voor een geweldige acties we hebben ondernomen.     
 

We beginnen met Pamela. De feeder van het team. Bij iedere 

gelegenheid weet ze zichzelf weer te overtreffen met iets 

lekkers. Een geweldige aanvulling voor het team dus. Ze is 32, 

getrouwd met een een goudsmit en moeder van Xavi (2) en 

Feline (bijna groep 1). Een echte doorpakker en dat zie je ook 

in haar baan, critical care verpleegkunde op het verloscentrum 

in het AMC. Dagdiensten, avonddiensten of zelfs 

nachtdiensten. Ze draait haar hand er niet voor om. 
 

 
 

Daisy is de stille kracht in het team. Ze luistert en daarna hoor 

je haar hersenenkraken. Met een passie voor cijfers en exel 

werkt ze dagelijks voor de gemeente de Ronde Venen. Ze is 

moeder van Mike uit groep 6 en Kevin die naar school gaat in 

Waddinxveen. Daisy weet dus goed hoe het is om ballen hoog 

te houden en flexibel te zijn. Wist je dat zij zelfs 100 kg kan 

hiptrusten?!? 
 

Vorig nieuwsbericht mochten we van de daken schreeuwen 

dat er van het opgehaalde geld bij het pleinfeest leuke en 

spannende boeken zijn gekocht. En nu mogen we vol trots 

vertellen dat er namens de OR nieuw buitenspeelgoed is 

aangeschaft. Wij hopen natuurlijk dat de kinderen hier veel 

plezier aan beleven! 
 

 
Wat hebben de kinderen genoten van de komst van Sinter-

klaas. De OR heeft Sinterklaas ondersteunt  in het verzorgen 

van de cadeaus in de schoen, zak en suprise en dat  

allemaal met genoeg lekkers. De magische decembermaand is 

nog niet om, met de kerstdagen en de vakantie in het verschiet 

heeft de OR de school omgetoverd van Sinterklaas naar Kerst 

sferen en zal ook helpen bij de kerstcrea en het heuze 

kerstdiner. 
 

En dan is het tijd voor actie!! Onder de noemer van ‘zonder 

rugtas op schoolreis’ willen we de begroting voor het 

schoolreisje sluitend krijgen. We gunnen elk kind een 

onbezorgde dag met lekkere snacks en lunch en daarom 

zamelen we geld in via statiegeldflessen. Dus neem in de kerst 

vakantie een drankje extra en lever je flessen in op school in de 

boodschappenkar. De kar zal regelmatig ook even buiten zijn 

wieltjes laten zien, maar kom ook gezellig binnen om zijn buikje 

te vullen!! 

 

GEBOORTEKAARTJES 

In de afgelopen maanden ontvingen wij twee  geboorte-

kaartjes.  

Het eerste kaartje maakt melding van de geboorte van Vince.  

De grote broer van Vince zit al bij ons op school en dat is Sven! 

 
 

 
 

 



 
 
Het tweede kaartje geeft de geboorte van Johan aan. 

Bella is zijn grote zus die bij ons op school zit. En Willem komt 

ook nog.  

 

 
 

SCHAATSEN! 

Woensdag mochten we in Mijdrecht gaan schaatsen met de 

leerlingen uit klas 5, 6, 7 en 8. Fijn dat wij uitgenodigd zijn door 

de enthousiaste mensen van de ijsclub. We schaatsten op 

kunstijs, want dat was veel veiliger dan op natuurijs. Hieronder 

foto’s die een impressie geven. 
 

 
 

Natuurlijk moesten we, voordat we konden schaatsen, eerst de 

schaatsen onder onze voeten binden. Dat is nog een heel 

klusje, zeker als je het niet gewend bent. Gelukkig zijn er dan 

volwassenen die ons hierbij helpen.  

 

 

 
 

Ook willen we hier nog melden dat we alle ouders dankbaar 

zijn bij het helpen op onze school. De ouders van de OR en van 

de MR en onder dit stukje noemen we de ouders die ons naar 

de schaatsbaan gereden hebben. Zo maken we sámen het 

onderwijs aan onze kinderen. Dankjewel!  

Op de volgende bladzijde komen nog meer schaatsfoto’s. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Er kwamen zulke “warme” reacties over deze koude 

bezigheid, dat we alle foto’s maar hebben geplaatst.  

We hebben ervan genoten! 

 

 
 

Op de eerste pagina was geen plaats meer voor een foto van 

schoolhond Pip. Maar deze wilden we u niet onthouden.  

 

 



SCHOLINGSPROJECT BALI 

Op het eiland Bali (Indonesië) is op vele plaatsen sprake van 

armoede. Daarom helpen we daar kinderen door geld te geven 

waardoor ze naar school kunnen. De twee kinderen die wij 

helpen zijn Putra en Aulia.  
 

 
Foto: Putra 
 

Putra is een enthousiaste energieke jongen die graag anderen 

helpt. Zo heeft hij het hulpteam dat op Bali was de weg 

gewezen naar andere kinderen in de wijk. 
 

 
Foto: Alia 
 

Aulia is ook enthousiast, maar ook een wat verlegen meisje. Zij 

is ook meegelopen om andere kinderen in de wijk te 

bezoeken.  
 

Wij proberen geld te verzamelen om de hulp aan deze 

kinderen voort te zetten. Zo kunt u wekelijks wat geld 

meegeven aan uw kind. Dat geld verzamelen we als school. En 

dan storten we dat op de rekening van Scholingstraject Bali 

(juf Angela heeft dit altijd gedaan). Het is dus fijn en goed als 

uw kind wat kleingeld meeneemt naar school voor dit goede 

doel. 

 

TENSLOTTE 
Vorige keer had ik onder het kopje ‘TENSLOTTE’  een ‘persoon-
lijke ontboezeming’ geschreven Dat doe ik nu weer, maar dan 
in de vorm van een verhaaltje wat hierbij aansluit en ik denk 
dat het ook van toepassing kan zijn in deze tijd.  
Lees het maar en mocht er behoefte zijn, dan mag u of jij me 
hierop aanspreken. Het verhaaltje gaat over mijn bril. 
   
Hoognodig moet ik een nieuwe bril. De glazen ziet u, de glázen, 
die voldoen niet meer. Wat het precies is, weet ik niet, maar ik 
zie het allemaal niet zo scherp meer. Ik zie nog wel wát, maar 
het is tegenwoordig allemaal zo vaag, zo wazig voor mijn ogen. 
Ik kan de dingen niet meer goed onderscheiden, ik zie soms 
niet eens meer het verschil tussen de ene en de andere mens. 
Het wordt hoog tijd dat ik eens een nieuwe bril aanschaf. 
 
“Wat vindt u van deze?”, vraagt de man in de winkel. Ik pas de 
bril die mij wordt aangereikt. “Zit niet slecht”, zeg ik. 
Ik kijk erdoor. Merkwaardig, het zal wel even wennen zijn, 
maar voorlopig zie ik vreemde dingen. Portemonnees zie ik. 
Overal dikke portemonnees. Beurzen. Geldbeurzen. Bank-
biljetten zie ik, overal waar ik maar kijk. Bankbiljetten en 
muntstukken. En bankgebouwen, met uitnodigend open-
staande deuren. En zelfs aan de bomen hangen bankbiljetten, 
in plaats van bladeren. “Wat is dit voor een bril?”, vraag ik 
verbaasd. “Dit is het model ‘Big Money’, meneer. Een 
veelgevraagde bril, mag ik wel zeggen. Echt iets bijzonders, 
zoals u wel ziet… Bevalt het u niet?” 
 
Ik zet de bril af. Ik geef toe: het is een erg aantrekkelijk model. 
Maar mensen kun je er nauwelijks mee zien… 
“Ik probeer graag een andere bril”, zeg ik. “Mag ik deze 
opzetten?” Ik pas een tweede. ‘Prestige’, zo heet deze bril. Met 
fraaie letters staat die naam op één van de poten te lezen. Ah, 
gelukkig is die anders! Geen geld meer te zien. Weg zijn al die 
ronddwarrelende bankbiljetten! Maar wat is dit nu…? Met 
deze bril op zie ik overal medailles! Gouden en zilveren en 
bronzen medailles! Waar ik maar kijk, links, rechts, overal zie ik 
medailles en onderscheidingstekens en prijzen-kasten vol 
bekers, wimpels en vaantjes… Maar mensen zie ik niet. 
Nergens. “Nee,” zeg ik, “deze moet ik ook niet. Ik kan er wel 
een heleboel door zien, begrijpt u me goed, het is een 
prachtige bril, ik zal er niets van zeggen, maar mensen zie ik er 
niet of nauwelijks door! Het zal wel aan mij liggen…” 
 
“Probeert u deze dan eens,” dringt de verkoper aan. Ik zet hem 
op mijn neus. Deze is weer van een andere fabrikant. ‘Critique’, 
heet deze bril. Ha, nu zie ik mensen! Eindelijk mensen! En 
scherp ook. Alle mensen, wat zie ik de mensen nu scherp! Maar 
niet alleen scherp, ik zie ze ook zwart, pikzwart! Kijk, daar loopt 
warempel mijn buurman. Man, wat ziet die knaap er zwart uit… 
Wat een vreselijke vent is dat toch eigenlijk. Eindelijk zie ik dan 
eens wat ie allemaal op z’n geweten heeft… De smeerlap! 
Nooit geweten dat die kerel zo zwart is als de nacht! En kijk, 
daar gaat mijn schoonzus! Lieve help nog aan toe, ook al zo’n 
donker figuur, zo’n zwart portret, altijd maar sikkeneurig, altijd 
maar even somber en zwartgallig. Eindelijk zie ik nu eens 
haarscherp hoe de mensen werkelijk zijn! 
Alleen…, wat ziet de wereld en nu in één keer donker uit! Wat 
een waanzin nog langer in zo’n wereld te leven! Wat een 
ellende om met zo’n bril door de dagen te gaan! 
“Nee, dank u, ik geloof toch niet dat dit een geschikt model 
voor me is…” De man in de brillenwinkel kijkt me veelbelovend 
aan. 
 
“Wacht,” zegt hij. “Hier heb ik misschien nog iets dat u bevalt. 
Probeer u deze nog eens… De vorm is wat eigenaardig, maar 
misschien juist voor u heel geschikt.” Ik bekijk het model.  



Aardige naam draagt deze bril. ‘Con Amore’. ‘Met Liefde’, 
betekent dat. Inderdaad, de vorm van de glazen is ietwat 
afwijkend. Het lijken wel twee harten… Moet ik daarmee over 
straat? Enfin, eerst maar eens kijken of de glazen beter zijn. 
“Nee maar, hoe is het mogelijk, wat een diepte, wat een 
natuurlijke kleuren! En scherp dat ik de mensen zie! En dat 
zonder enige vertekening of bijkleuring… En van bankbiljetten 
is bij deze bril geen sprake. En gouden of zilveren of bronzen 
medailles zie ik ook nergens – en de mensen zijn niet zwart, 
maar ook niet egaal wit; alles is heel genuanceerd, anders dan 
ik vermoedde dat de mensen zouden zijn. Fantastisch, deze 
bril! Die moet ik hebben! Doet u deze maar, mijnheer!” 
“Zoals u wilt”, zegt de brillenman. “Ik had het u gelijk al wel 
kunnen zeggen, maar de meeste mensen geloven mij toch 
niet. Alleen met het hárt kan men goed zien, mijnheer. Als de 
mensen dat toch eens geloofden…” 

 

 
 

Verlegen sta ik voor de toonbank. “Hoeveel kost deze?”, vraag 
ik aarzelend, bang dat deze bril wel erg prijzig of wellicht zelfs 
onbetaalbaar wezen zal. “U boft”, zegt de brillenman. “Dit 
model is namelijk heel erg duur. Maar voor de liefhebber heeft 
onlangs iemand dit model hier aangeboden. Het is gratis. Kijkt 
u maar op het prijskaartje. Daar staat het zwart op wit: ‘Reeds 
voor u betaald’. U kunt ‘m zo meenemen. Zal ik er wel een 
doekje bijdoen? U moet de glazen namelijk wel dagelijks even 
oppoetsen…” 
“Graag”, zeg ik. Met mijn nieuwe bril loop ik blij naar buiten. 
Aardig man, die brillenman. Ik kijk nog even om. Zwaaiend 
staat hij achter de etalage. Pas nu zie ik zijn naam boven de 
ingang van de winkel staan. ‘E. van Gelie’, staat er. En 
daaronder: ‘Alleen met het hart kan men goed zien’. 
 
Na dit verhaal wil ik jullie allemaal een heel fijne en liefdevolle 
kerstvakantie toewensen.  
 
Met een vriendelijke groet,  
mede namens het team, 
John Witvliet 
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