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Belangrijke data: 

14 januari  -  Bezoek Rijksmuseum groep 8 

17 januari  - juf Wendy jarig 

25 januari  -  juf Carolien jarig 

29 januari  - juf Marit jarig 

31 januari  - Juf Jacqueline jarig 

31 januari       - Stakingsdag (school is gesloten) 
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Gelukkig nieuwjaar 

 

Wij wensen een ieder een heel fijn en gezond 2020 toe. We hopen er samen met de 

kinderen én met de ouders weer een mooi jaar van te mogen maken!  

 

Helaas is gezondheid geen vanzelfsprekendheid en zijn we als team geconfronteerd met de 

kwetsbaarheid hiervan.  

In de kerstvakantie is juf Carolien naar het ziekenhuis geweest voor een mammografie, 

omdat ze een knobbel in haar borst voelde. De radioloog had geen goed nieuws. 

Uit de onderzoeken is gebleken dat zij een graad 3 tumor in haar borst heeft. Dit is een 

snelgroeiende kwaadaardige tumor en de meest voorkomende vorm van borstkanker. Er 

zijn tot nu toe geen uitzaaiingen gevonden. Als behandeling wordt zo snel mogelijk met 

chemotherapie gestart.  

Voor nu zijn we dankbaar dat de chirurg aangaf dat behandeling mogelijk is. 

Juf Carolien gaat een moeilijk en een 

zwaar traject in. Zij en haar gezin zitten 

momenteel in een achtbaan van emoties. 

Het is voor juf Carolien voorlopig 

onmogelijk om te komen werken.  

We zijn dan ook drukdoende op zoek 

naar vervanging en dat is, zoals u weet, 

ontzettend moeilijk. 

We zijn druk aan het puzzelen om het zo 

goed mogelijk geregeld te krijgen. 

 

Maak kennis met muziek 

 
Misschien heeft uw zoon/dochter al eens aangegeven dat hij/zij het leuk zou vinden om een 
muziekinstrument te gaan bespelen. Wij kunnen ons voorstellen dat u twijfelt of uw kind 
dat echt leuk vindt en welk instrument geschikt zou zijn voor uw kind.  
 
Bij Harmonie Voorwaarts is er nu een kans om dat te ontdekken, want in februari starten wij 
met een blokfluitgroep! De kinderen kunnen hierbij op een speelse manier kennis maken 
met muziek, zonder dat daar direct hoge kosten aan verbonden zijn.  
Tijdens deze lessen worden ook verschillende instrumenten uitgeprobeerd om te zien welk 
instrument er bij uw kind zou passen. De cursus bestaat uit 15 lessen voor €45,-. Dit is 
inclusief blokfluit en lesboekje, die na de lessen gehouden mogen worden.  
 
De lessen vinden plaats op vrijdagavond van 18.45 – 19.15 uur in de Couburg. De lessen 
starten op vrijdag 7 februari.  
Wilt u uw kind op een laagdrempelige manier kennis laten maken met het bespelen van een 
muziekinstrument dan kunt u uw kind voor 25 januari opgeven via het onderstaande 
emailadres, onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.  



Ook voor verdere vragen zijn wij op dit e-mailadres te bereiken.  
 
Vriendelijke groeten,  
 
Wilco Duvivier Harmonie Voorwaarts  
voorzitter@harmonievoorwaarts.nl  
   

Bezoek Rijksmuseum 

  

Alle groepen 8 van Primas-scholengroep gaan evenals voorgaande jaren in de komende 

periode het Rijksmuseum bezoeken. Een heel bijzondere ervaring! Het thema van het 

bezoek is: Proef de Gouden Eeuw.  

Normaal gesproken mag je in een museum nooit 

ergens aankomen... behalve tijdens deze 

kennismaking met het dagelijks leven uit de Gouden 

Eeuw. Tijdens de actieve rondleiding worden alle 

zintuigen van de leerlingen aangesproken. Ze mogen 

specerijen uit verre landen proeven, zullen ze het 

atelier van Rembrandt ruiken én voelen ze hoe zacht 

de jurken van rijke dames waren. En niet te vergeten: 

ze ontdekken de geluiden van de Nachtwacht.  

Op 14 januari bezoeken de kinderen van groep 8 het 

Rijksmuseum. Ouders zullen per mail extra informatie 

ontvangen. Wat nu al belangrijk is om te weten: de 

verwachte aankomsttijd op ’t Klinket zal rond 17.00 

uur zijn. 

Nieuws uit groep 6/7 

 
Enkele weetjes over deze leuke groep, wisten jullie dat: 
  

• We een hele muzikale groep zijn? 

• We op Omroep Zeeland te zien zijn? Dit ging over stress bij kinderen  

• We voor het eerst met het systeem Snappet werken? Dit is een digitale 
leeromgeving. 

• We een weektaak hebben waarop je kan zien wat je moet doen als we 
klaar zijn? 

• We een creatieve klas zijn? 
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Staking 

 

In verband met de onderwijsstaking die eind januari gepland staat hebben we u net voor de 
kerstvakantie hierover geïnformeerd. Hierbij nogmaals de informatie. 

De onderwijsvakbond heeft werknemers in het primair en voortgezet onderwijs opgeroepen 
om op 30 en 31 januari 2020 te staken. Doel van de staking is o.a. om structureel de 
loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te dichten. 

Medewerkers hebben het recht om te staken. Op onze school zal op vrijdag 31 januari 
gestaakt worden. De school is die dag gesloten. Wij vragen u te zorgen voor opvang van uw 
kind op deze dag. 

Opvang van uw kind(eren) kan voor u als ouder een probleem zijn. Daarom biedt KOW BSO 
aan. Ook voor ouders die geen klant zijn van Kinderopvang Walcheren.  
In de bijlage van deze info vindt u een informatiebrief van KOW. Indien u gebruik wilt maken 
van het KOW-aanbod dan kunt u t/m 13 januari aanstaande uw kind aanmelden  

Vriendelijke groet, 

Martien le Clercq 


