
 

 

 

 

 

 

 

                        Schoolkrant december 2019 



Alweer kerst 

Zo is het nog zomer en zo het weer Kerst. Het schooljaar is alweer bijna op de helft. En nog weer even dan is 

het weer zomer… 

Tegen jonge ouders zeg ik vaak: ”Geniet ervan, voor je het weet zijn ze groot!” Dat lijkt betuttelend, maar zo is 

het niet bedoeld. Toen ik zelf nog in de kleine kinderen zat, dacht ik dat ik nog jaren voor de boeg had. Dat 

voelde toen althans zo. Nu zitten we met kerst in het huis van Dochterlief. En Zoonlief en vriendin maken het 

hoofdgerecht van het kerstdiner. En wij als oudjes…wij mogen wel wat hapjes meebrengen. Ik laat het me 

aanleunen en kijk met verwondering hoe mijn kroost de rollen overneemt en wij in de generaties een treetje 

opschuiven. Ik zie hoe mijn kinderen zijn gegroeid tot volwassenen. Waar we volwassen gesprekken mee 

voeren. Ik ben trots op hun doorzettingsvermogen bij de tegenslagen die ze beiden hebben gehad.  Ik kijk met 

tranen in mijn ogen naar mijn schoondochter die mijn ‘kleine’ zoon, de liefde van haar leven noemt…  Met 

respect voor elkaar delen we meningen en mijmeringen… 

Ik vind het ook zo prachtig om met oud-leerlingen te sporten. Ik heb ze als kleuter zien binnenkomen en nu valt 

leeftijd weg en samen met hen doe ik push ups, burpee, pull ups, kettlebelt swings… Heerlijk om te doen, maar 

het leukst is om te horen hoe het met ze gaat. Wat ze doen. Ze werken in de zorg, als ondernemers, hebben 

een eigen winkel of staan achter de kassa. Soms gaan ze een jaar op reis. Maar ook zijn sommigen iets gaan 

doen, waarvan ik nooit bedacht had, dat het bij hen zou passen. Of ze doen iets, waarvan ik geen idee had dat 

dit werk bestond. 

Op school zijn we ook bezig met de toekomst. Wat hebben onze kinderen nodig om uit te groeien tot 

evenwichtige mensenkinderen. Ieder verschillend, gebruik makend van de talenten die ze hebben. De wereld 

wordt voor deze mensenkinderen niet eenvoudiger. Wat staat ze te wachten en wat hebben ze nodig om dat 

wat op hun pad komt aan te kunnen. We denken na over vragen: “Gaan we de Eindtoets in groep 8 in 2030 

echt maken met een extra geheugenchip in hun hoofd of worden we een school waar we hier juist niet voor 

kiezen? 2030 lijkt ver weg. Maar toen ik door mijn ziekte in het voorjaar van 2012 in de bergen van Spanje liep, 

had ik me met mijn Nokia in de hand niet kunnen voorstellen, dat ik nog geen 8 jaar later met mijn hele 

schooladministratie op mijn telefoon in de bergen zou lopen. En dat ik de weekinfo dan met een druk op de 

knop openzet voor u als ouders. In 8 jaar tijd…… zo’n verandering. 

Dat betekent voor ons als school dat we niet hetzelfde kunnen en mogen doen als 8 jaar terug. Dat vraagt een 

andere aanpak. En dus is het zeer belangrijk om met u communiceren over wat we doen. 

In deze tijd weten we 2 dingen. De wereld verandert in een steeds sneller tempo. Dat brengt een grote mate 

van onzekerheid met zich mee. Wat staat ons allemaal te wachten? We weten, dat wat er ook gebeurt, lezen 

en rekenen geleerd moeten worden. Met het leren lezen en rekenen zijn we dagelijks bezig. Dat neemt veel 

uren in beslag. Maar we moeten kinderen ook leren omgaan met onzekerheid. Met de vraag wat ons boven het 

hoofd hangt en hoe hiermee om te gaan. Niet vanuit angst, maar meer vanuit nieuwsgierigheid. Ons afvragend 

of we weerbaar genoeg zijn om die veranderingen steeds aan te kunnen.  

Als team zijn we met dit aspect ook dagelijks bezig. En het lastigste is dat u dit als ouder niet altijd waarneemt. 

Het gaat zo geleidelijk dat elk stapje bijna gewoon lijkt. Ik zie als directeur hele leuke dingen op school. En ik 

heb vergelijkingsmateriaal, door mijn inmiddels jarenlange ervaring, maar ook doordat ik bij wekelijks in 

verband met mijn andere baan op verschillende scholen kom. 

Ik krijg een glimlach als een kleuter op De Garve mij toespreekt: “Juf Frida, je moet gewoon doorzetten!” Op 

mijn vraag wat dat dan betekent zegt de kleuter: “Gewoon nog een keer doen en geloven dat je het kunt!” Een 

ander kleuter licht nog even toe: “Dat is gewoon je leerkuil juf….!” 

Ik word warm als ik op klassenbezoek komt en een kind zegt tegen de juf: “Wat is precies het doel van de les 

juf? Als ik dat weet kan me beter focussen...” 

De notitieschriften van kinderen die kinderen zelf vullen met hun aantekeningen. Keurige schriften, niet bekalkt 

en beklad. 



Ik val bijna van mij  stoel als een kind tijdens de les zegt: “Geef nog even het stappenplan juf, dan kan ik het de 

volgende keer zelf!” 

Ik ben trots op het hele spul als het lukt om juf Beatrice te verrassen. Muisstil in de Plaza, stilletjes het plein 

versieren. Juf Beate die de klok in het zicht van kinderen 5 minuten vooruit zet en kinderen spelen met een 

grijns op hun gezicht het spelletje mee. Ze kunnen hun emoties en spanning beheersen ter wille van de 

verrassing. 

En dan op het plein gewoon allemaal luisteren, meedoen, meezingen, zonder een correctie van onze kant. Ze 

voelen aan dat het een feestje voor de juf is en dat zij daar een bijdrage aan leveren door positief gedrag! Wat 

zijn het dan een kanjers! 

Dit is wat we willen. Kinderen die de regie van hun leren en gedrag in hun eigen hand nemen. Die weten wat ze 

te doen hebben, wat ze willen leren. Maar ook weten dat fouten maken mag en dat ze leren van het herstellen 

van fouten. We noemen dit gedrag en proces zelfregulatie. Dat is de basis waardoor wij als school nog beter op 

kindniveau bij hun leerwensen kunnen aansluiten. Als kinderen zelf hun gedrag in de hand hebben en weten 

wat hun verantwoordelijkheden zijn, kunnen kinderen de ruimte krijgen voor hun eigen leervraag. En hebben 

wij tijd om in te gaan op de vraag van individuele kinderen. Dat betekent niet dat we kinderen zomaar loslaten. 

Integendeel. We laten los waar het kan en we houden vast waar het moet.  Het motto is: “Elk kind heeft recht 

op ongelijke behandeling om gelijke kansen te krijgen.” 

In januari maken we weer een stap in dit proces. Kinderen mogen kiezen bij het binnenkomen van de school 

om 8.15 uur. Wil ik spelen, wil ik werken? Waar kies ik voor…  We laten het als team gebeuren. Grijpen niet op 

voorhand in en stellen ook niet op voorhand de regels. Onze Gouden regels zijn duidelijk. Dus de norm is 

helder. Spannend hoor! In maart gaan we tijdens de ouderavond u meer vertellen over deze ontwikkelingen. 

Ik wens u alle Goede Kerstdagen toe en een Gezond en Energievol 2020! 

Groeten Frida Meints 

 

De zwaluw.  

Ik was er wel, maar ik sta er niet in. Niet in het 

kerstverhaal en in geen enkele kerststal. Toch 

was ik er. Een zwaluw huist immers in elke stal, 

ook in de kerststal. Of ik iets met dat kerstkind te 

maken had? Domme vraag. Leest u in het 

kerstverhaal dat het kerstkind huilde van jeuk 

door muggen en vlooien? Niet dus. Ik ving die op 

tijd weg. Vandaar dat het kerstkind niet huilde, 

maar lachte. Nee, dat staat niet in het 

kerstverhaal. Maar wie durft te beweren dat Hij 

die een glimlach aan heel de wereld schonk, zelf 

niet lachte? Ik sta ook niet in het kerstverhaal. 

Maar ik was er. Bijna niemand zag mij. Maria 

wel. Als dank heeft ze voor mij een mooi 

rokkostuum gemaakt. Met een zwaluwstaart 

natuurlijk. Dus als u mij ziet, weet u aan wie ik die te danken heb.  

 

Bron: Stephan de Jong Oudemirdum-Nijmirdum-Sondel 



Voorzitter bestuur basisschool de Garve 

 

Veranderen, dit was toch wel het thema voor het bestuur afgelopen jaar maar ook zeker voor 

aankomend jaar. 

Veranderen als het gaat om het onderwijs binnen onze school. Om vorm te geven aan het onderwijs 

van de toekomst worden er stapsgewijs veranderingen doorgevoerd. Denk hierbij aan de wijze 

waarop het onderwijs aangeboden wordt aan onze kinderen, maar ook de wisseling van 

leerkrachten. We hebben afscheid genomen van een aantal leerkrachten en weer nieuwe 

leerkrachten welkom mogen heten.  

Ook qua bestuursvorm zijn wij bezig met veranderen. Er wordt vorm gegeven aan een bestuursmodel 

waarbij veel taken worden overgedragen aan de directeur door middel van mandatering. Om dit 

goed te laten verlopen hebben wij dit jaar veel tijd gestoken om de kaders, randvoorwaarden en de 

juridische context vorm te geven. Aankomend  jaar zal er overgegaan worden naar een nieuwe 

bestuursvorm waar het bestuur toezichthoudend zal zijn. 

Bij beide veranderingen is de betrokkenheid van ouders van groot belang. Door mee te denken en 

door te fungeren als klankbord kunnen wij samen stappen zetten in verandering die het beste 

aansluiten bij onze kinderen en bij  ons onderwijs voor aankomend jaar maar ook voor de jaren die 

verder nog komen gaan. 

 

Namens het bestuur wens ik een ieder leerzaam 2020 toe! 

 

 

 

 

 

 

 



Vanuit de activiteitencommissie 
 
Het jaar 2019 is alweer bijna ten einde, de tijd gaat o zo snel… En dat Ozosnel zijn naam waar 
maakte, heeft de Sint aan den lijve ondervonden. OZS voelde nattigheid en slingerde Sint van zich af. 
Gelukkig kwamen ze beide op hun pootjes terecht, al miste OZS daarna wel zijn hoefijzers. Dat, 
tezamen met een paar flinke, verse keutels, was het enige dat we van OZS te zien kregen. Gelukkig 
werd hij later teruggevonden en konden de kinderen weer opgelucht ademhalen. Ook een flinke 
opluchting, toen bleek dat alle pakjes terug gevonden werden! Deze lagen namelijk her en der 
verspreid door de Dorpsstraat, nadat ze van de kar van OZS gevallen waren. De pakjes werden 
gevonden bovenop struiken, bungelend aan een raam en zelfs op een dak. Gelukkig voor de pieten 
een koud kunstje om alle pakjes te verzamelen. En hoe toevallig was het dat net een dorpsgenoot 
mét kar voorbij kwam, zodat alle pakjes veilig naar school konden worden vervoerd. De hulp van de 
dorpsgenoten werd eerder die week ook al zeer gewaardeerd, toen bleek dat diverse huishoudens 
hun tuin beschikbaar wilden stellen voor al deze feestelijke commotie. Zonder hen was dit spektakel 
niet mogelijk geweest, dank daarvoor! 
Gelukkig verliep het sinterklaasfeest op de Garve helemaal vlekkeloos. Er werd weer luid gezongen 
en gedanst, de mooiste cadeaus en surprises werden uitgepakt; kortom, zoals het een 
sinterklaasfeest betaamt.  
 
Niet alleen voor de kinderen op de Garve was het feest, ook de kinderen van dagopvang “Balans en 
Eigen Kracht” konden op een bezoekje van de Sint en de pieten rekenen. Wat een waardevol 
moment was dat. De kinderen genoten en de Sint en de pieten werden overladen met knuffels. Dat 
een klein gebaar zo’n impact kan hebben, bleek maar weer. 
 
Nu de Sint – en de kinderen – allen weer in rustig vaarwater zijn beland, kunnen we ons op gaan 
maken voor het kerstfeest. Na het succes van de kersttocht van vorig jaar, zal er ook dit jaar weer 
een rondgang door het dorp plaats gaan vinden. Dit jaar met een iets andere invulling, maar hopelijk 
weer met eenzelfde magische sfeer. Ook hier kan de school weer rekenen op een enorme toewijding 
van de inwoners van Wichmond Vierakker. Er wordt weer veel zichtbaar en onzichtbaar werk 
verricht, bijvoorbeeld in de vorm van toneelspelen, het verkeer regelen of simpelweg het aanleveren 
van glazen potjes. Kortom, er zijn vele handen nodig en ook nu worden deze weer als 
vanzelfsprekend in elkaar geslagen. Gewoon omdat het fijn is iets voor een ander te kunnen 
betekenen. Een ander blij te maken. Saamhorigheid te voelen. Want waarom moeilijk doen, als het 
samen kan?  
 
Laten we er samen weer een prachtig kerstfeest voor de kinderen en voor onszelf van maken. Want 
als de kinderen genieten, doen wij dat toch ook? Wellicht helpen de warme hap en de glühwein daar 
ook bij…  
 
Hoe dan ook: geniet, lach en praat met elkaar tijdens de feestdagen. Kijk naar elkaar om, dan kijken 
wij alvast zachtjesaan vooruit naar de activiteiten van 2020.  
 
Fijne dagen gewenst! 
 
Beate, Ernst, Heidi, Rik, Edwin, Peter, Erik, Guido, Nina, Cindy, Nicole en Lotte. 
 
 
 
 
 
 
 



Bijdrage groep 7/8 
 

We hebben de afgelopen weken met IPC aan avonturiers en 

ontdekkingsreizigers gewerkt. Daarbij moesten we informatie zoeken 

over bekende ontdekkingsreizigers. Van die informatie moesten we 

een interview maken. Daar was een iemand de interviewer en een 

iemand de ontdekkingsreiziger. Daarna kregen we de opdracht om 

een tijdlijn te maken over bepaalde landen die iets te maken hadden 

met elkaar en wat er in het verleden is gebeurd tussen die landen.  

We hebben laatst ook sinterklaas gevierd. Sinterklaas was verdwenen 

en toen gingen we Sinterklaas zoeken onderweg moesten we goed 

opletten, want er waren ook cadeautjes verdwenen. Gelukkig hadden 

we sinterklaas al snel gevonden en kon het feest beginnen. Wij in 

groep 7/8 maakten surprises voor elkaar. Iedereen had veel tijd 

besteed in de surprise en dat was ook wel te zien. Met taal hebben 

we de laatste tijd veel met poëzie gewerkt. Daarbij moesten we 

gedichten over ons zelf schrijven en we moesten ook gedichten over 

een reis. 

                                     

                               Vriendelijke groet, groep 7/8 

  

 
 

 

 



Bijdrage groep 3/4 

                           Wij hebben onze eigen kerstbomen en kerstballen ontworpen.  

                         Iedere kerstboom en kerstbal is uniek, net zoals ieder mens dat is.  
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Bijdrage groep 5/6 
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Wafeltjes recept 

Voor ongeveer 25-30 stuks 

Nodig:  

 

250 gram bloem 

180 gram roomboter (goedkope mag!) 

250 gram gele basterd suiker of 3/4e donkerbruine basterd suiker, 1/4e witte basterd 

suiker 

6 eieren 

5 zakjes vanille suiker 

Ongeveer 1 dl melk 

Snufje zout 

1 afgestreken eetlepel kaneel 

 

- boter smelten (grote pan waar alle deeg later in kan) 

- alle basterdsuiker en vanille suiker er bij in doen, afkoelen en af en toe roeren. 

- eieren apart opkloppen 

- als boter/ suiker is afgekoeld, melk en bloem erdoor roeren.  

- zout en kaneel erin. 

- als laatste eieren erdoor. 

Het deeg moet stroperig zijn, yoghurtdikte. 

 

Deeg is klaar, veel bak en eetplezier!! 

 

 

  



 

 

 

 

       

      Fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2020 gewenst! 

 

 

 

 


