
 

 

 

 

 

 

Juf Ina 

In 2023 wordt juf Ina 65 jaar en staat dan 45 jaar voor de klas. 

Ina heeft besloten dat dit een goed moment is om te stoppen met 

lesgeven. Ina zal door werken tot aan de voorjaarsvakantie en 

daarna met pensioen gaan. Dit betekent dat we een vacature 

hebben in te vullen. Op dit moment kunnen we nog niet met 

zekerheid zeggen hoe we dit gaan doen. We stellen u op de 

hoogte zodra we definitief weten hoe en door wie de uren van 

juf Ina worden ingevuld. 

 

Parkeerklachten  

We krijgen klachten van buurtbewoners over de verkeerssituatie rondom school, met 

name aan de KP laan kant. 

Bij deze een email van buren van KC Anne Frank. Om maar direct met de deur in huis 

te vallen, de laatste tijd ervaren wij weer veel overlast met betrekking tot het parkeren. 

Zeer regelmatig staan diverse auto’s lukraak geparkeerd en staan er auto’s in de 

straat geparkeerd en niet op de parkeervakken Zoals iedereen weet is er in de hele 

straat een duidelijk bord te zien met het verbod om stil te staan. Dit houdt direct ook 

in dat men hier niet mag parkeren. Met regelmaat staan mijn partner en ik 

ingeparkeerd op het moment dat wij voor werk (calamiteiten) moeten vertrekken vanaf 

de parkeerplaats. Dit naast het feit dat het ontzettend gevaarlijke situaties oplevert 

met kinderen die ineens achter een auto vandaan springen. Nog afgezien van de 

ergernissen dat ouders het kennelijk heel normaal vinden om midden op straat te gaan 

staan wachten en niet op de stoep. 
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Weeknieuws 

Weeknieuws: 16                    Week: 49 

Schoolfruit: 

   

   

In dit nummer: 

- Parkeerklachten 

- Afscheid juf Ina   

    

 

Kalender: 

- Vrijdag 23 dec.: Laatste lesdag 2022 

   Alle kinderen zijn om twaalf uur vrij 

-    



Hierbij een oproep om bij het halen en brengen van uw kind(eren) rekening te houden 

met deze klachten en de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

 

Peuterdans 

Morgen is de laatste peuterdans van dit schooljaar. Nog één  

keer kunnen de kinderen samen met juf Mirte lekker bewegen.  

Alle peuters vanaf 2 jaar zijn welkom om mee te doen. We  

beginnen weer om negen uur. Geeft u het ook even door aan  

ouders van peuters in de buurt? 
 

 

 

 

Baby/dreumesgroep 

Samen met de kinderen hebben we onze 

kerstboom opgezet. Ook hebben we samen 

mooie raamschilderingen gemaakt. Van juf 

Mirjam hebben we een mooie houten 

kerstboom gekregen met gaten erin hier 

kunnen we ballen doorheen gooien. We lezen 

kerstverhalen en maken muziek aan tafel. 

Volgende week krijgen wij een heerlijke 

kerstlunch.  

 

Peutergroep 

Op de peutergroep zijn we al helemaal in kerstsferen. We lezen het boek ‘’Kerstmis 

met Fien en Milo’’ en we vertellen het kerstverhaal met het boek ‘’Kerstmis’’ van 

Dick Bruna. Ook spelen we deze periode leuk met het speelgoed wat we van 

Sinterklaas hebben gekregen. Leuk om weer nieuwe dingen te ontdekken en samen te 

beleven. 

 



BSO 

Op de bso zijn we al lekker bezig met het kerst thema. Deze week worden er allemaal 

kerstactiviteiten aangeboden. Volgende week op de woensdag en vrijdag krijgen de 

kinderen een kleine kerstlunch met wat lekkers.  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


