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Voorstellen Frida Beijl
In de nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat juf Sanne helaas voor een wat langere periode afwezig is.
Gelukkig hebben we iemand gevonden die haar taken over kan nemen: juf Frida Beijl.

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Graag wil ik mij aan u voorstellen als vervangend directeur tijdens
de ziekteperiode van Sanne. Afgelopen week ben ik al twee dagen
aanwezig geweest en heb ik in deze gezellige kersttijd kennis
gemaakt met het team en de kinderen.
Mijn naam is Frida Beijl en samen met mijn man woon ik sinds afgelopen maart in Sint Maartensdijk.
Daarvoor ben ik bijna 42 jaar onafgebroken werkzaam geweest op verschillende basisscholen in het
midden van het land, als leerkracht, intern begeleider en directeur. Ik zal wisselend per week 2 of 3
dagen op school aanwezig zijn. Het streven is om de dinsdag en woensdag als vaste dagen aan te
houden. Heeft u vragen of opmerkingen loop dan gerust even binnen of mail naar f.beijl@sopogo.nl
Op de dagen dat ik niet aanwezig ben, blijft meester Corné het aanspreekpunt.
Ik hoop de komende periode op een goede samenwerking met het team, leerlingen, ouders en
overige betrokkenen.
Ik wens u een fijne vakantie en feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.
Hartelijke groet,
Frida Beijl
Kerst - donderdag a.s.
Voorafgaand aan het kerstdiner donderdag a.s. zal het kerstkoor optreden. Dit optreden vindt plaats
bij het podium. De deur is vanaf 16:15 uur open, het optreden begint om 16:30 uur. Vanwege het
grote aantal kinderen dat meedoet mogen er maar drie genodigden per koorlid aanschuiven. De
overige leerlingen krijgen op donderdag overdag al een optreden van het kerstkoor en een aantal
muzikanten.
Op donderdagavond, om 17:00 uur begint het kerstdiner in alle groepen. We zien dat de ouders al
flink aan de slag zijn gegaan met de hapjes. Alvast onze hartelijke dank hiervoor! Als u ook nog iets
wilt maken kunt u dit aangeven op de lijst bij het lokaal van uw kind. Vanaf 16:45 kunt u naar binnen
met de hapjes. De ouders van groep 1 t/m 4 zijn vanaf 18:25 uur welkom in de klas voor een
gezamenlijke afsluiting. De groepen 5 t/m8 sluiten samen af in de klas en mogen om 18:30 uur naar
huis.
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Het kinderkoor zingt ook op vrijdag 20 december om 16:15 uur bij het Diekhuus (en dus niet
zaterdag 21 december zoals het in de krant en op facebook Centrum Middelharnis is vermeld).
Dammen/schaken vrijdag 6 december
Het schaak-/ damtoernooi was een groot succes. Er deden 21 leerlingen met schaken en 21
leerlingen met dammen mee. Via een knock-out schema kwamen we uiteindelijk tot de finales die in
de middag werden gehouden op een super groot bord, iedereen die had meegedaan mocht bij de
finales komen kijken. Het was erg spannend en soms kon je een speld horen vallen. Maar uiteindelijk
kan er maar 1 de winnaar zijn (in dit geval 1 bij schaken en 1 bij dammen). Voor de plaatsen 3,2 en 1
zijn leuke medailles gekocht, voor de twee eerste plaatsen is er ook een wisselbeker gehaald, die tot
het volgende toernooi in de klas mag blijven staan. Bij het schaken was de winnaar Naeem (7b),
tweede was Sven (8a) en derde Robin (8a). Bij het dammen was de eerste plaats voor Valerie (8b),
tweede werd Isaia (gr 8 meester Ruben) en de derde plaats was voor Pepijn (gr 7 meester Ruben).
Iedereen bedankt voor jullie deelname/enthousiasme! Foto’s staan in het fotoalbum (website)
Schaatsen
Afgelopen zaterdag 14 december is op het plein van het Diekhuus in Middelharnis een schaatsbaan
geopend. Hier werd meteen gretig gebruik van gemaakt. Om de schaatsbaan niet alleen een
commercieel tintje te geven, maar ook een maatschappelijk karakter, werden alle kinderen van de
J.C. van Gent school uitgenodigd om te komen schaatsen.
Op maandag 16 december gingen een aantal groepen dan ook met schaatsen op pad naar het
Diekhuusplein. De kinderen mochten om de beurt genieten van de schaatsbaan. Met lachende
gezichten en veel plezier gleden de kinderen heen en weer op het Diekhuusplein.
Natuurlijk bleef de één beter overeind dan de ander…maar alle kinderen beleefden een hoop
plezier deze dag!
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Open Dag dinsdag 21 januari/open kleuter-peuterochtend 14 januari
Dinsdag 21 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 nog een afspraak maken voor een rondleiding op een andere dag.
Ook op dinsdagochtend 14 januari tijdens de open peuter-kleuterochtend zijn ouders van harte
welkom om eens een kijkje te nemen in de peuter-kleutergroep!
Ouderpanel Sopogo
Op een eerdere oproep voor ons sopogo ouderpanel is geen reactie gekomen. We zijn nog op zoek
naar nog minstens 4 ouders/verzorgers die 4 tot 6 keer per jaar met de bestuurder willen
brainstormen over onderwijsontwikkelingen op Goeree-Overflakkee. Van de 9 leden van het vorige
panel hebben 4 ouders aangegeven door te willen gaan, maar 4 ouders van de 12 scholen is echt te
weinig voor een effectief en doelmatig overleg.
Heeft u interesse of vragen over het ouderpanel, neemt u dan contact op via info@sopogo.nl
Prettige vakantie en beste wensen
Vrijdag 20 december is de eerste vakantiedag. Het
team wenst u een fijne vakantie, prettige
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! We zien u
graag weer op school op maandag 6 januari!

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Frida Beijl
Vakantie en vrije dagen
Vrijdag 20-12-2019
Maandag 23-12-2019 t/m vrijdag 3-1-2020
Maandag 24-2-2020 t/m vrijdag 28-2-2020
Maandag 2 maart
Vrijdag 10-4-2020
Maandag 13-4-2020
Maandag 20-4-2020 t/m dinsdag 5-5-2020
Donderdag 21-5-2020
Vrijdag 22-5-2020
Maandag 1-6-2020
Donderdag 25 juni
Maandag 20-7-2020 t/m vrijdag 28-8-2020

Vrije dag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Studiedag, school gehele dag gesloten
Goede vrijdag
Eerste paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Dag na Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Studiemiddag, school middag gesloten
Zomervakantie

