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Jaargang 20 - nr. 7 – 5 december 2019 
 
Vol verwachting 

December is een maand van wachten. Gelukkig kwam vanmorgen na een poosje vol spanning 

wachten, Sinterklaas een bezoekje brengen aan De Sjofar. Het was een gezellige dag vandaag 

vol met cadeautjes, pepernoten, surprises en gedichten.  

 

Afgelopen zondag was het eerste advent. Advent komt van het La-

tijnse woord adventus wat komst betekent. We mogen in de komende 

tijd denken aan de komst van de Here Jezus naar de aarde. Hij brengt 

Het Licht in de wereld. Er gebeuren veel nare dingen in ons land en in 

de wereld. Ook in de privélevens van leerkrachten en ouders spelen 

er moeilijke dingen. We mogen weten dat de Here God altijd bij ons is en Het Licht in de wereld 

heeft gebracht. 

 

Team 

Ik ben blij dat ik u kan vertellen dat Esther Heurneman is benoemd in de vacature die ontstaat 

door het vertrek van Géke Hop. Esther is op maandag en dinsdag dan de juf voor groep 2/3 en 

op woensdag, donderdag en vrijdag blijft ze de juf voor groep 1/2B. 

In de laatste schoolweek voor de kerstvakantie nemen we afscheid van juf Géke. Na de kerst-

vakantie gaat ze aan het werk als leerkracht in Nunspeet. We willen juf Géke ook vanaf deze 

plek bedanken voor alles wat ze voor De Sjofar heeft gedaan en we willen haar succes wensen 

in haar verdere loopbaan. 

 

IB taken juf Marian 

We leven mee met juf Marian Voorberg. Door een ongelukkige val heeft ze haar been gebroken. 

Haar lesgevende taken in groep 6/7 worden zo veel mogelijk vervangen door juf Marianne van 

Leer. Haar IB taken worden overgenomen door juf Corianne. In ieder geval tot de kerstvakantie 

neemt juf Iris Bonhof de lesgevende taken op donderdag in groep 8A van juf Corianne over 

zodat zij die dag aan IB taken kan besteden. Heeft u vragen over IB zaken dan kunt u dus bij 

haar terecht. 

 

Onrust? 

Een paar ouders kwamen vertellen dat veel ouders het niet prettig vinden dat ze op maandag 

en dinsdag en donderdag na schooltijd niet meer naar binnen kunnen omdat er dan BSO is in 

de grote hal. Ik kan me voorstellen dat dit soms onvriendelijk overkomt. We zitten als BSO en 

Sjofar hiermee in een spagaat omdat de BSO door de GGD aan strenge regels wordt gehouden 

en als deze worden overtreden staan daar hoge boetes op. Aan de ene kant waarderen we dat 

ouders betrokken zijn en aan de andere kant hebben we te maken met strenge regels. We 

hoopten dat het een kwestie van wennen was maar we merken dat ouders het niet prettig vin-

den. Het is niet zo dat u niet meer naar een juf kan maar u moet een andere route nemen. Dit 

geldt alleen voor de ouders/verzorgers van leerlingen van de groepen die om de grote hal zitten. 

Voor de ouders van de groepen 3, 6 en 6/7 geldt dat ze altijd op de buitendeur van de klas 

kunnen kloppen en daar naar binnen kunnen gaan. Voor de groepen 5 en 7 is het wat lastiger. 
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Ouders die de juf even willen spreken kunnen aan de kant van de noodlokalen via de buitendeur 

van de klassen naar binnen. Ik zal in het overleg met BIXO nogmaals dit probleem aankaarten. 

We zijn heel blij dat er veel kinderen naar De Sjofar gaan en ook dat er veel kinderen gebruik 

maken van de BSO. Dit brengt met zich mee dat we verkeersregels moeten afspreken. Als u 

hierover nog vragen of opmerkingen heeft, mag u altijd even binnenlopen. 

 

Inloopspreekuur Nicole de Leer jeugdverpleegkundige 

Heeft u vragen of twijfels over gezondheid, (op)voeden, of opgroeien van uw kind(eren)? U kunt 

deze vragen neerleggen bij de jeugdverpleegkundige van het CJG, Nicole de Leer. Ze houdt op 

18 december een inloopspreekuur voor ouders en leerkrachten van 8.30-9.30 bij ons op school. 

(IB-kamer bij de kleuterhal) 

 

Felicitaties 

We feliciteren de familie Huurnink met de komst van hun zoon en broertje Daniël.  Op het kaartje 

stond: Heer, U wilt uw handen vouwen, ook om Daniël heen, en daarmee ons verzekeren: “Ik 

laat hem nooit alleen.” Wat fijn dat Daniël met deze zekerheid mag opgroeien. Daniël is een 

broertje voor Eliane, Boaz in groep 7, Nathanja in groep 6 en Noah in groep 1/2C. 

 
Welkom op school  
Jonathan Schouten   
groep 1B 
 

Vriendelijke groet, mede namens het team, 

Suze de Vries                

  
 
Juf Géke gaat ons verlaten...! 
We nodigen u van harte uit om op maandagmiddag 16 december tussen 14.15-
15.00 uur, juf Géke een hand te komen geven en haar het beste toe te wensen. 
We hopen dat u komt zodat het voor juf Géke een mooi afscheid zal zijn waar ze 
nog vaak met plezier aan terug kan denken.  

 
 
Wie komt ons pleinwacht team versterken?   
We hebben weer een paar open plekken in het pleinwacht rooster. En om de grote pauze veilig 
te laten verlopen ben ik op zoek naar ouders of ooms & tantes of opa's & oma's die toezicht 
willen komen houden. Je krijgt een vergoeding van 5 euro per pleinwacht en je maakt zomaar 
een stukje schooltijd van je kind mee.  
De pleinwacht duurt van 12:00 tot 13:00 uur en op de vrijdag van 12:15 tot 12:45 uur. Op het 
kleine plein sta je samen met 1 andere ouder en op het grote plein sta je samen met 1 andere 
ouder, een leerkracht en de overblijfmoeders van de Horsten.   
 
De volgende plekken heb ik beschikbaar:  
Kleine plein: 
1x in de 4 weken op de dinsdag (oneven weken)  
1x in de 2 weken op de donderdag (oneven weken)  
Grote plein:  
1x in de 2 weken op de maandag (oneven weken)  
1x in de 4 weken op de dinsdag (even weken)  
1x in de 2 weken op de dinsdag (oneven weken)  
1x in de 2 weken op de vrijdag (oneven weken)  
1x in de 4 weken op de vrijdag (oneven weken)   
 
Lijkt je het leuk om op deze manier betrokken te zijn bij onze school neem dan alsjeblieft contact 
met mij op. Groetjes, Claire van Eendenburg  
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Kruidnotenactie 2019 
De afgelopen weken zijn de kinderen van de groepen 4/5, 5, 6 en 6/7 druk ge-
weest met het verkopen van de heerlijke kruidnoten van de ZOA kruidnotenactie. 

En met succes! Er zijn maar liefst 400 zakken kruidnoten verkocht waarmee 
€ 1160 is opgehaald. Een ontzettend mooi resultaat waarmee veel vluchte-
lingenkinderen kunnen worden geholpen.  
Alle kopers en verkopers hartelijk bedankt! 
 

Nieuws van het leerlingpanel    
Dit jaar hebben we 7 super enthousiaste kinderen uit groep 7 en groep 
8 die in het leerlingpanel zitten: Hugo van Burg & Lydia Dijkhuizen 
(groep 8a), Mirjam Hoeflaak & Mattijs Wilsing (groep 8b), Bo van den 
Brand & Lois Splinter (groep 7) en David Hupkens (groep 6/7). Bo, 
Lois en David zijn dit jaar na hun sollicitatie nieuw in het leerlingpanel 
gekozen. Zij vervangen Samira en Daan die er vorig jaar in zaten, 
maar nu naar de middelbare school zijn gegaan. 
We vergaderen om de week op dinsdag samen met juf Kristel. Soms zijn er ook andere mensen 
bij de vergaderingen om dingen met ons te overleggen en te bespreken. Juf Suze is al bij een 
vergadering geweest en juf Corianne komt binnenkort. We gaan dit jaar weer leuke ideeën be-
denken en uitvoeren. Bijvoorbeeld of er iets van een moestuintje bij school zou kunnen komen,  
afvalscheiding in de school of dat we een keer een sportdag voor de hele school zouden kunnen 
regelen. We gaan ook een vragenlijst maken om te kijken wat de kinderen van de bovenbouw 
vinden van het werken met Chromebooks. We hebben zelf dingen bedacht en de kinderen uit 
groep 6/7 en 7 ook toen ze hun sollicitatiebrief schreven. We gaan kinderen uit andere groepen 
ook nog vragen of ze ideeën hebben.  
Groetjes van Mirjam Hoeflaak namens het leerlingpanel      
 
 
Uitnodiging Kerstviering 
Alle kinderen en hun ouders/verzorgers zijn welkom om dit feest met ons mee te vieren! 
Via Parro ontvangt u later nog meer informatie! 
 
PS: Zou u uw kind/kinderen een glazen potje met een waxinelichtje op batterijen mee willen 
geven naar school? Deze zetten we ook in de kerk, bij onze kerstviering. 
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Agenda 
  6 december  Groepen 1 en 2 vrij 
11 december  Studiedag team, leerlingen vrij 
12 december  Schoonmaakavond 
16 december  Afscheid Juf Géke 14.15 – 15.00 uur 
17 december  Kerstviering Tabernakelkerk 19.00 uur 
18 december  Inloopspreekuur Nicole de Leer 8.30- 9.30 uur 
19 december  Nieuwsbrief 8 
20 december  Groepen 1 en 2 vrij 
   Groepen 5 – 8 ’s middags vrij 
 


