
 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
Het eind van 2022 komt in zicht. Een jaar waarin er in Nederland (maar ook wereldwijd) veel 
verschillende crises ontstonden. We kunnen daar soms moedeloos van worden.  
Wat een wonder is het dan dat wij gisteravond het kerstfeest mochten vieren op school. Het wonder 
dat de Heere Jezus naar deze wereld wilde komen; het Licht dat de aarde uit de duisternis mocht 
halen. Ik wens u en jullie mede namens het team toe dat u ook dat Licht mag ervaren in de komende 
tijd. Ook al is het moeilijk; Hij wil helpen. Met alles mogen we bij Hem komen.  
 

 
In het team 
In de afgelopen week is de schoonzus van Gerdien van Rees, onze schoonmaakster, overleden. We 
bidden haar met haar familie ook vanaf hier veel troost en kracht toe.  
 
Vanaf de kerstvakantie hoopt Carin ten Voorde haar werk als onderwijsassistente weer op te pakken 
na haar verlof. Ze zal weer op de maandag en donderdag gaan werken. 
 
Vanaf de kerstvakantie zal Carolien Roskam weer bij ons komen werken. Zij zal gaan werken in groep 
7/8 wanneer Marijn van der Beek ouderschapsverlof hoopt op te nemen.  
 
Vanaf 26 januari zal Janneke Hoegen met haar lio-stage starten in groep 2. Een lio-stage is het laatste 
deel van de opleiding waarbij je alle werkzaamheden doet die je als leerkracht ook doet. Janneke zal 
fulltime voor de groep staan tot half juni.  
 
Alle drie alvast een goede start toegewenst! 
 



 

Voorstellen Janneke Hoegen 
Goedendag! Mijn naam is Janneke Hoegen. Ik ben op 25 april 2002 
geboren in Garderen en ik woon nu in Leuvenum.  
Sinds september 2020 volg ik de opleiding tot lerares in het 
basisonderwijs. Ik zit nu in mijn laatste jaar op de Driestar educatief in 
Gouda. Na de Kerst hoop ik bij jullie op de Prins Willem-
Alexanderschool te komen. Ik zal dan gaan lesgeven in groep 0/2.  
Ik kijk uit naar de tijd op jullie school!  
 
Terugblik 
MR-vergadering 23 november 
De MR heeft woensdag 23 november weer vergaderd. Tijdens deze vergadering is de begroting 
toegelicht en besproken. Ook hebben we ingestemd met het  schoolondersteuningsprofiel. De 
volgende vergadering staat gepland op 15 maart 2023. 
 
Studiedag 30 november 
Op woensdag 30 november hebben we als team stilgestaan bij onze school. Onze sterke en zwakke 
punten hebben we uitgezocht en hier hebben we een analyse op losgelaten. Verder hebben we met 
elkaar nagedacht over onze missie. Wie zijn wij (als PWA) voor Uddel. Wat is onze toegevoegde 
waarde.  
Met deze informatie gaan we de komende tijd verder om het schoolplan voor de komende vier 
schooljaren in te kunnen vullen. Dan zullen we vooral kijken naar waar onze ontwikkelpunten liggen.  
 
Kerstworkshop 
Op donderdagmiddag 15 december hebben we met elkaar een gezellige middag gehad. In alle 
groepen werd er geknutseld, gebakken, gespeeld. Het was een zeer geslaagde middag waarin je met 
andere technieken bezig bent (bijvoorbeeld figuurzagen). Een middag die voor herhaling vatbaar is. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kerstviering 
Gisteravond zijn er drie mooie kerstvieringen op school geweest. Vieringen waarbij veel werd 
gezongen, verhalen werden verteld en met elkaar werd nagedacht over het wonder van kerst. Wij 
zijn dankbaar dat we dit in alle vrijheid met alle kinderen en bij groep 1 en 2 ook met ouders 
mochten vieren.  

   
 

   
 
Vooruitblik 
Kerstvakantie 
En dan is bijna de kerstvakantie aangebroken. Een periode van rust. We merken op school dat de 
kinderen (en wij als team ook ☺) wel toe zijn aan even geen verplichtingen. Het is dan ook echt 
welverdiend na een periode van hard werken.  
 
Maandviering 16 januari 08.30 uur 
We begrepen dat het nog niet voor iedereen helder is dat ook ouders van harte welkom zijn bij de 
maandvieringen. De eerste maandviering na de kerstvakantie is op maandag 16 januari. In social 
schools ziet u wanneer de volgende vieringen zijn.  
 
Januari ‘toetsmaand’  
In januari worden traditiegetrouw heel wat toetsen afgenomen om te kijken waar de kinderen staan. 
Voor sommige kinderen een heel spannende periode. We doen als team ons best om hier niet te 
veel druk op te leggen. Natuurlijk vragen we wel van de kinderen om te laten zien wat zij kunnen.  
 
 
 



 

Nieuwe leerling  
In de achterliggende tijd is Justin Kok 4 jaar geworden en dus gestart bij ons op school. Justin, we 
wensen je een fijne en goede tijd toe bij ons op school. 
 
Aanmelding  nieuwe leerlingen 
In januari zullen we een poster gaan verspreiden over het aanmelden van kinderen die 4 jaar hopen 
te worden. Wanneer u nog niet heeft gereageerd willen we u vragen om dat te doen vanaf het 
moment dat de poster er is.  
Voor meer informatie over onze aanmeldprocedure klikt u hier. 
 
Bereikbaarheid in de vakantie 
Vanaf vrijdag 23 december hopen we als team te gaan genieten van de vakantie. In noodgevallen 
kunt u contact opnemen met mij via mijn mobiele nummer: 06-44695608 (staat ook in social 
schools). Via mail zijn we ook bereikbaar maar dit wordt niet dagelijks gelezen (zeker niet in de week 
tussen kerst en oud & nieuw). 
 
Schoolplein in de vakantie 
Wilt u in de komende twee weken mee kijken of er geen bijzondere dingen op en rond de school 
gebeuren? Bij calamiteiten willen we u vragen om dit te melden bij de wijkagent. 
 

Tot slot 

Aan het eind van deze nieuwsbrief rest mij u mede namens het team een goede vakantie toe te 

wensen.   

 
Agenda 

26 december – 6 januari Kerstvakantie  

16 januari Maandviering  

16 - 27 januari Toetsweek Graag in deze weken geen afspraken plannen 
waardoor kinderen dagen/dagdelen missen 

3 – 6 februari Studiedagen team Kinderen zijn van vrijdag tot en met maandag 
vrij 

13 februari Rapport 1 mee  

16 en 21 februari Rapportgesprekken  

23 februari Maandviering  

27 februari – 3 maart Voorjaarsvakantie   

 

https://pwauddel.cms.socialschools.nl/praktische-informatie/kind-aanmelden/?edit_off=true


 

 
 
Hartelijke groet, 
Colinda van Milligen 


