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Krabbel van de directie 

 
Ik ben dol op theater, concerten en musicals, maar als ik onze leerlingen van groep 7 op het 
vernieuwde podium zie staan met een kerstmusical, dan geniet ik het allermeeste. Wat was het 
leuk! Een aantal weken daarvoor was ik gevraagd voor een interview. Allerlei persoonlijke 
vragen werden aan mij gesteld, omdat de leerling een taalopdracht moest maken. Dat was 
gelogen! Zittend in de aula hoorde ik opeens mijn naam. Ik had een rol in de kerstmusical. Alle 
info uit het gesprek kwam ter sprake in de tekst van de jonge juf Saskia. Ook juf Anja en juf 
Marjan waren “de klos”.  Wat was het leuk! Ik heb genoten. 

Het kerstdiner kon weer plaatsvinden in de klassen en met een muzikaal optreden van ouders 
kunnen wij spreken van een geslaagd kerstdiner. Terwijl binnen de kinderen genoten van al het 
lekkers, stonden buiten vele ouders met en zonder paraplu te genieten van warme 
chocolademelk of gluhwein. Er werden zelfs hapjes geserveerd. Dat was een mooi gezicht. 

Nu is 2023 aangebroken en staan wij weer klaar om alle leerlingen les te geven, samen te 
werken en te spelen. Rekenen, taal, werken aan een thema en natuurlijk gym, alles is weer 
begonnen. Drie dagen voor de kerstvakantie kregen wij te horen dat de onderwijsinspectie bij 
ons op bezoek komt. Er komen twee inspecteurs een dagje meelopen op dinsdag 31 januari. Zij 
gaan observaties doen in de groepen, in gesprek met leerlingen, ouders en teamleden. 
Natuurlijk mag ik samen met onze IB-er Mirelle een presentatie geven over het reilen en zeilen 
op de JvS. Doen wij de juiste dingen en doen wij de dingen juist?  Waar zijn wij goed in en welke 
tips worden ons aangereikt om te verbeteren?  Zo’n dag is altijd spannend, maar wij zijn trots op 
de JvS en dat mogen wij laten zien aan de inspecteur. 

Ik wens iedereen een mooie januari maand.  
Tijd en aandacht voor elkaar! 

Groeten Saskia  
 
 

Inschrijven jongere broertjes en zusjes 
Wij zijn begonnen met de voorbereidingen voor schooljaar 2023-2024. Heeft u een kind van 2,5-
3 jaar en wilt u zich inschrijven op de JvS? Wacht niet te lang. Kom een formulier halen en lever 
het inschrijfformulier op school in.  
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Agenda  

18 januari MR vergadering 

31 januari 8.00-17.00 uur  

Bezoek Inspectie van Onderwijs  

 
  
Thema-avond voor de ouders: “Willen (w)eten”  
 
Op dinsdag 21 februari van 19.15 tot 20.30 uur organiseren wij een tweede 
ouderavond met ‘Wijs in Voeding’.  
 
Naar aanleiding van de eerste avond en de reacties komt o.a. het volgende aan bod: 

• De	invloed	van	de	darmen	op	het	welbevinden	van	het	kind. 
• Hoe	lees	ik	een	etiket?	 
• Hoe	zorg	ik	ervoor	dat	mijn	kind	voldoende	voedingsstoffen	binnenkrijgt?	 
• Wat	doet	suiker	in	ons	lichaam? 
• Praktische	voorbeelden	en	tips 

 
 

Het wordt weer een interactieve avond! 
 
De officiële uitnodiging volgt via Social Schools, maar zet het vast in uw agenda. 
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