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Nummer 08   31e jaargang   vrij 17 dec. t/m vrij 14 jan. 2022  
 
Week van ma 20-12 
t/m vrij 24-12 

Week van de vervroegde kerstvakantie 

Ma 10-01-2022 Eerste schooldag van het nieuwe kalenderjaar 
Woe 12-01-2022 Studiedag. Alle leerlingen hebben vrij. 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Aan het begin van deze week had ik nog in mijn hoofd dat ik u vandaag zou melden “nog 1 week en 
dan is het kerstvakantie”. Helaas werd de realiteit anders. Aankomende week is dus de week van de 
vervroegde kerstvakantie. 
 
En is het dan ook werkelijk vervroegde kerstvakantie voor iedereen? Dat is voor iedereen verschillend. 
Sommigen zijn in de mogelijkheid vervroegd op vakantie te gaan, terwijl anderen nog even hard 
moeten bikkelen in de drukste periode van het kalenderjaar. Ook het team heeft nog geen vakantie 
aankomende week. Naast de organisatie van de noodopvang geldt voor hen dat zij hun werktijd gaan 
gebruiken voor het voorbereiden van de lessen, administratie en organisatie van de CITO’s in januari. 
Deze CITO’s zien wij met vertrouwen tegemoet. We hebben afgelopen periode hard gewerkt aan ons 
onderwijskundig concept (EDI) en we hebben onafgebroken fysiek op school les kunnen geven. 
 
Aankomende week wordt ook weer spannend. Inmiddels gaan de eerste geruchten over nog strengere 
maatregelen alweer rond. Zoals u gewend bent, volgen wij het nieuws op de voet en handelen wij 
n.a.v. de formele besluiten die aangekondigd worden tijdens de persconferentie. Op directieniveau 
wordt er rekening mee gehouden dat we mogelijk in de kerstvakantie nog moeten schakelen. 
 
Tot slot wil ik u allemaal hartelijk bedanken voor uw medewerking in de afgelopen periode! We 
hebben er samen voor gezorgd dat onze school top heeft gedraaid en dat gaan we natuurlijk in het 
nieuwe jaar op dezelfde manier blijven doen! 
 
Oh ja, ervan uitgaande dat we op maandag 10 jan. weer van start mogen gaan… zorgt u ervoor dat uw 
kind weer gezond aanwezig is? 
 
Het team van OBS Aremberg wenst iedereen fijne kerstdagen en alvast de 
beste wensen voor het nieuwe jaar ! 
 
Namens het team.  
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
 
 



Nieuwsbrief 

 
 

2 

Bereikbaarheid school in de kerstvakantie 
Tijdens de kerstvakantie zijn wij beperkt bereikbaar. Mail wordt sporadisch gelezen. Alleen 
indien nodig wordt de mail beantwoord. 
 
Kerstbomenactie gemeente Zwartewaterland 
Net als voorgaande jaren organiseert gemeente Zwartewaterland na de feestdagen voor de 
jeugd een kerstbomenactie. De kinderen kunnen dan de kerstbomen inleveren en ontvangen 
daarvoor een kleine vergoeding.  
 
De bomen kunnen op woensdag 5 januari 2022 worden ingeleverd. Tijden en locaties kunt 
vinden op de bijgevoegde poster. 
 
Een nieuwe thema voor Hallo Wereld 

Nu de natuur opnieuw gaat veranderen, de bladeren van de bomen 
vallen en de dagen korter worden, doen we het licht wat eerder aan 
en branden we een kaarsje voor de gezelligheid. De rekken in winkels 
staan vol met wenskaarten voor een gelukkig Nieuwjaar en een goed 
Kerstfeest. Juist in deze maanden, nu de regels i.v.m. corona opnieuw 
zijn aangescherpt, hebben we er misschien nog meer behoefte aan 
om elkaar het beste toe te wensen. Om deze reden hebben we voor 
de lessen Hallo wereld voor het thema WENSEN en DROMEN 
gekozen.  

Het is een thema met veel aspecten. Voor kinderen is een WENS vaak verbonden met iets dat 
ze willen krijgen of willen hebben. Verlanglijstjes voor een verjaardag of Sinterklaas/Kerstfeest 
zijn daar een goed voorbeeld van. In de Hallo wereld lessen willen we met de kinderen verder 
kijken dan het nieuwste computerspelletje, die ene mooi pop of nieuwe skeelers. Wensen 
gaat in feite over de dingen waar je van droomt, over wat je hoopt, waar je hart naar uit gaat. 
 
De verhalen die we in de komende weken vertellen stellen 
belangrijke vragen waarmee we de kinderen aan het denken 
zetten. Wat is geluk, wat is rijkdom? Zijn dat wensen die alleen 
voor jezelf zijn? Kun je ook iets voor een ander wensen, wat wens 
je iemand dan toe? Wat gebeurt er als al je wensen in vervulling 
gaan? Een wens, het koesteren van een verlangen, het hebben 
van een droom kan het leven juist de moeite waard maken. Een 
wens werkt als een drive. Je moet ervoor willen gaan en er wat 
voor over hebben. In sprookjes is het vaak de prins die veel moet 
overwinnen voordat hij de prinses in zijn armen sluit.  
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Voor iemand die graag een bepaald beroep wil uitoefenen, betekent het lang naar school 
gaan. Voor iemand die in een vreemd land een nieuwe toekomst wil, geldt dat er veel 
achtergelaten is en nieuwe dingen geleerd moeten worden. Voor een topsporter is de weg 
naar een gouden medaille er een van hard trainen en je veel ontzeggen. Max heeft 
ongelofelijk veel getraind. Wie niets meer te wensen heeft, heeft vaak ook weinig om naar toe 
te leven. Maar een wens kan ook met je op de loop gaan, en dan is het moeilijk om tevreden 
te zijn met wat je hebt.  
 
In alle culturen en religies vind je hier verhalen over. Net als verhalen over de mogelijkheid 
dat je grootste wens vaak heel dichtbij je ligt, als je tevreden bent, en je rijk voelt met wat er 
is: geluk, lieve mensen om je heen. Gelovige mensen leven in de tijd voor kerst ( de 
adventstijd) toe naar het Kerstfeest met het verlangen, dat Jezus op aarde komt. Hij brengt 
licht in het donker en kan mensen laten dromen van een betere wereld. “ In het 
oorspronkelijke zonnewendefeest draaide het in december om de wens van de terugkeer van 
het licht.  
 

We wensen elkaar goede Kerstdagen en 
een gelukkig Nieuwjaar. Die wens gaat 
veel verder dan alleen deze dagen. We 
wensen dat we het goed mogen hebben 
met elkaar, de komende tijd. Dat vraagt 
respect en interesse in elkaar. Mensen 
koesteren verschillende wensen, en 

mijn wens hoeft de jouwe niet te zijn.  
 
Maar we kunnen elkaar beslist het beste toewensen, zeker in deze tijd waarin het omkijken 
naar elkaar misschien nog meer betekenis heeft gekregen.  
 
Een hartelijke groet van de Hallo wereld docenten, Tsjitske, Sevda en Hennie 
 
Kerstkaarsen van de Gereformeerde en de Hervormde Diaconie van Zwartsluis 
Net als voorgaande jaren biedt de Gereformeerde en de Hervormde Diaconie van Zwartsluis 
de leerlingen van de basisscholen in Zwartsluis een kaars aan. 
 
Deze kaarsen zijn Fair Forward kaarsen, ze worden gemaakt van palmolie in een kleinschalig 
bedrijf op Oost-Java dat werkt onder fairtrade omstandigheden. De palmolie komt van 
gecertificeerde plantages. 
 
De kaars werd voorgaande jaren meestal verwerkt in de kerstbakjes die gemaakt werden op 
school. Nu in deze rare en nare corona periode komt het er helaas niet van om het bakje 
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gezellig in de klas te maken. Oproep aan de ouders doe het gezellig met uw zoon/dochter en 
geniet van het licht en de saamhorigheid die deze kaars u biedt in deze onzekere periode. 
  
Hij is het licht dat schijnt in het donker, 
Dat licht zal ons de weg wijzen naar vrede. 
  
Namens de Hervormde en Gereformeerde Kerk van Zwartsluis. 
 
 
 
 
 


