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Locatie nieuwbouw
Beste ouders,
Het is al even geleden dat ik u heb geïnformeerd over de voortgang van de nieuwbouwplannen.
Mede namens het bestuur wil ik u informeren over het volgende:
Een proces van vervangende nieuwbouw duurt jaren. Ondanks dat de JC van Gent en d'n Tuun de
toezegging hebben gekregen samen een nieuw schoolgebouw te krijgen, duurt zoiets erg lang.
Het gaat om veel geld, middelen die de gemeente beschikbaar moet stellen, er moet voldoende
draagvlak in de politiek zijn en het vinden van een geschikte locatie is best ingewikkeld.
De stand van zaken op dit moment is dat er onderzoek gedaan wordt naar de locatie Groene Zoom.
Hier zou in een groen gebied een prachtig nieuw schoolgebouw kunnen komen.
Over de planning is ook nog niet met zekerheid te zeggen wanneer we die nieuwe school kunnen
gaan betrekken. Er wordt nu wel gesproken over 2021 en heel graag zouden we dat eigenlijk nog een
jaartje naar voren willen halen. In januari zal hierover een gesprek plaatsvinden met de gemeente.
Zodra er meer informatie beschikbaar is zal ik deze uiteraard met u delen.

Instroomgroep kleuters
We hebben de laatste tijd al veel nieuwe kleuters mogen verwelkomen in onze kleutergroepen. Fijn
dat er zoveel ouders kiezen voor onze school!
We zijn blij om u te kunnen melden dat we na de kerstvakantie, vanwege de grote groei van het
aantal kleuters, een nieuwe instroomgroep mogen formeren.
Dit betekent dat alle nieuwe kleuters die na de kerstvakantie 4 jaar worden in deze instroomgroep
geplaatst worden.
Het lokaal van de instroomgroep komt in het lege kleuterlokaal tussen de twee kleutergroepen in.
Naast de nieuwe kleuters die we in dit lokaal verwelkomen mogen er ook regelmatig kinderen uit
groep 1/2a en groep 1/2b aansluiten bij de activiteiten die in deze groep worden aangeboden. Zo
hebben we bijvoorbeeld op een middag een activiteit in de ontdekhoek die heel geschikt is voor de
kleuters die wat meer verdieping en extra uitdaging aankunnen. Ook gaan we een verteltafel maken
waarbij de kinderen het voorgelezen verhaal kunnen naspelen zodat er veel aandacht is voor de
ontwikkeling van de taalvaardigheid. Zo worden er wisselende activiteiten aangeboden en kunnen
we op deze manier tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften tussen de kinderen.
Op maandag en dinsdag gaat juf Yvonne de instroomgroep begeleiden en op woensdag t/m vrijdag is
juf Lianne in de groep. Fijn dat we na de kerstvakantie kunnen gaan starten met de instroomgroep!
Vervanging leerkracht groep 3
Juf Lianne zal vanaf januari haar expertise in gaan zetten in de instroomgroep. Hierdoor is er een plek
vrij gekomen voor een nieuwe leerkracht in groep 3 naast juf Petra. Ik ben verheugd u te laten weten
dat juf Willie Nobels ons team komt versterken op de donderdag en vrijdag. Juf Willie heeft veel
ervaring in het Daltononderwijs opgedaan. Zij heeft afgelopen week al een ochtend met juf Petra
meegedraaid om de klas te leren kennen. Juf Willie zal per 1 maart starten in groep 3. Vanaf januari
tot maart komt zij regelmatig in de klas zodat leerlingen al aan haar gewend raken. In januari en
februari zal juf Lizette Kamphorst de groep draaien. Juf Lizette is eveneens voor de kinderen geen
onbekende. Zij is namelijk al enige tijd verbonden als vervanger voor onze school. Juf Lizette zal
dinsdag 8 januari een hele dag meedraaien met juf Petra om de kinderen voor te bereiden op haar
komst.
Kerstkoor optredens
Juf Janine is al druk aan het oefenen met het Kerstkoor. Naast het optreden
tijdens de kerstviering treden zij ook nog buiten de school op. Ouders hebben
hun kind hiervoor opgegeven per mail bij juf Janine.
Woensdagmiddag 19 december treedt het kerstkoor om 15.00 uur op in de
muziektent van Middelharnis (onderaan het Zandpad).
Zaterdagmiddag 22 december treedt het kerstkoor op als onderdeel van een
kersttoneelstuk bij het streekmuseum. Vanwege de beperkte ruimte doen
hier alleen de kinderen uit het koor van de groepen 7 en 8 aan mee. De
kinderen treden na de pauze op en kunnen daarna eventueel naar huis, maar
mogen natuurlijk ook blijven. Zie hieronder het programma:
Kersttoneelstuk
In de openlucht, tussen de historische huizen van het Marktveld van Sommelsdijk, neemt een
groep van meer dan 20 personen de bezoekers zaterdagmiddag 22 december mee naar het
verleden. Naar Bethlehem, waar het allemaal begon. Verschillende eeuwen gaan aan de kijker
voorbij en elke eeuw heeft zo zijn eigen kenmerken en eigen beleving. Zo spelen er monniken en
nonnen. Armen en rijken. Soldaten en mensen in klederdracht. Ieder viert op zijn of haar manier
Kerst.

Ervaar Kerst door de Eeuwen heen en laat u met woord en gezang mee terug voeren in de tijd….
Inloop toneelstuk 16:00 uur.
Start toneelstuk 16:30 uur tot ongeveer 18:30 uur.
In de pauze is verse soep met broodjes te koop. Er staan tenten met verwarming, maar kleed u
goed aan.
De toegang is gratis. Aan het einde van de voorstelling wordt met de pet rondgegaan. Natuurlijk is
het museum zaterdagmiddag geopend voor het kopen van de laatste kerstcadeaus.
Open dag
Donderdag 24 januari is het open dag. We stellen het ontzettend op prijs als u ouders in uw
omgeving die nog een schoolkeuze moeten maken attendeert op deze dag. Uiteraard kunnen ouders
altijd naast deze formele open dag een afspraak maken met de directeur voor een rondleiding in de
school.
Kerstvakantie
Na de kerstviering van donderdag 20 december hebben we om 18.30 uur hulp van ouders nodig om
alle kerstspullen op te ruimen voor de vakantie. Uw hulp wordt ontzettend op prijs gesteld.
Aanmelden kan via de groepsleerkrachten.
We willen u eraan herinneren dat vrijdag 21 december de school gesloten is en de Kerstvakantie
begint.

Ik wens u mede namens het gehele team van de JC van Gent hele fijne feestdagen toe en een fijne
Kerstvakantie.
Wij zien graag alle kinderen weer terug op maandag 7 januari 2019!
met vriendelijke groet,
Sanne Wensink

