November 2021

CBS Betrouwen
Mjûmsterwei 12
9243 SJ Bakkeveen
0516-541463

Kerstvakantie
De kerstvakantie start op vrijdagmiddag
24 december om 12.00 uur voor alle kinderen. Wij verwachten de kinderen op
maandag 10 januari 2022 weer terug op
school.

Bijbelrooster
Week 47: 22-26 nov. 2021
Terug in het paleis, Genesis 44:14-34
Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45
Jakob gaat naar Egypte, Genesis 46
Week 48: 29 nov.-3 dec. 2021
Noömi gaat terug naar Betlehem, Ruth
1:14a
Ruth gaat met Noömi mee, Ruth 1:14b22
Bij Boaz, Ruth 2:1-17
Week 49: 6-10 dec. 2021
Het plan van Noömi, Ruth 2:18 - 3:6
Op de dorsvloer, Ruth 3:7-18
Een kind van Betlehem, Ruth 4
Week 50: 13-17 dec. 2021
Zacharias krijgt een goed bericht, Lucas
1:5-25
Gabriël komt bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria en Elisabet, Lucas 1:39-56
Week 51: 20-24 dec. 2021
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-80
Jozef droomt, Matteüs 1:18-25
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-20
Week 2:10-14 jan. 2022
Jezus wordt gedoopt, Marcus 1:1-13
Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:1420
In de synagoge, Marcus 1:21-28

Feestdagen
Activiteiten
Creamiddagen
De creamiddagen zijn weer gestart. Op donderdag 11 november is een middag uitgevallen door ziekte van de techniekdocent. Deze middag wordt op donderdag 9 december ingehaald. Wanneer er op
deze middag ouders welkom zijn hoort u dat nog van ons.

Sinterklaas
Sinterklaas komt op vrijdagochtend 3 december de beide basisscholen bezoeken. Hij komt om 8.30
uur aan op De Oanrin en bezoekt eerst de groepen op deze school. Wij weten op dit moment nog niet
of bij de aankomst naast de basisschoolkinderen ook ouders aanwezig mogen zijn. De coronamaatregelen zijn weer strenger geworden en wij merken dat de meldingen van corona in Bakkeveen toenemen. U krijgt dit in de week van 3 december van ons te horen. Sinterklaas bezoekt bij ons op school
de onderbouw na de kleine pauze.
Kerstviering
Onze kerstwerkgroep heeft een feestelijke viering in de PKN kerk ‘de Mande’ voorbereid. Deze viering is op donderdag 23 december om 19.00 uur en duurt een uur. Hierbij zijn onder de dan geldende
coronamaatregelen ouders en andere belangstellende welkom. Ook deze viering is onder voorbehoud. Wanneer het door de dan geldende coronamaatregelen niet door kan gaan, vieren wij op vrijdagochtend 24 december kerstfeest met de kinderen op school.
Personele zaken
Per 1 maart 2022 komt Otto Hiemstra uit Ureterp Pieter vervangen als directeur. Otto Hiemstra zal
vier dagdelen per week op CBS Betrouwen aanwezig zijn. Otto is bekend met CBS Betrouwen, hij
maakt deel uit van het College van Bestuur van de VCSO en is directeur op collega-school CBS de
Opdracht in Ureterp. In de mr en het team is positief gereageerd op deze vervanging. U ontvangt
begin 2022 meer informatie over hoe de organisatie er vanaf 1 maart 2022 zal uitzien.

Ik zal mij nog even voorstellen. Mijn naam is Jesler Dijkstra, 41 jaar jong en ik ben de woensdag-juf
van groep 3 en 4. Ik woon samen met mijn man en drie kinderen met veel plezier in Wijnjewoude. Ik
heb 10 jaar lesgegeven in Siegerswoude en daarna nog 3 jaar in Gorredijk. Het team in Bakkeveen is
voor ’n groot deel bekend voor mij omdat ik met Paula en Pieter heb samengewerkt in Siegerswoude.
Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen in Bakkeveen, dus ook Aafke en Gert kende ik al. Marit
ken ik van mijn tijd in Gorredijk, dus al met al voelt het heel fijn en vertrouwd om hier in Bakkeveen op
C.B.S Betrouwen les te mogen geven, waar ik erg van geniet! Naast lesgeven ben ik ook nog werkzaam in Burgum bij Sake Store, wat een soort van hobby voor mij is. Daarnaast hou ik van wandelen,
voetballen, lezen en chocola! Ik hoop jullie, ouders, snel beter te leren kennen!
In december gaat juf Vera met zwangerschapsverlof. Op het moment zijn wij nog bezig om te kijken
hoe de vervanging in te vullen. Het is op het moment heel erg moeilijk om aan invallers te komen in
het onderwijs. Juf Marit is ook zwanger en gaat na de voorjaarsvakantie met zwangerschapsverlof.
Schoolfruit
Vanaf dinsdag 16 november starten wij weer met schoolfruit, gesponsord door de EU. Dat betekent
dat de kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag in de kleine pauze fruit krijgen uitgedeeld. De
actie stopt op 22 april 2022. U hoeft voor deze kleine pauze dus geen pauze-eten mee te geven. Iets
te drinken kan natuurlijk wel.

