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Verrassend! 
Ouderbrief bij Trefwoord 

  
Met de Trefwoordlessen staan de kinderen in de laatste twee weken voor de kerstvakantie stil bij het thema 
‘Verrassend’. Hoe gaan kinderen om met die momenten in het leven waarop ze verrast worden? Vinden ze het 
spannend of zijn ze nieuwsgierig? Of houden ze van voorspelbaarheid en vinden ze dat alles moet gaan zoals het 
altijd gebeurt? Hoe ervaren kinderen het zelf als zij worden verrast?  
 
Verrassende geboorteverhalen 
In de periode rond kerst hangt het verrassende in de lucht. De geboorteverhalen van Jezus zitten vol verrassingen. 
De evangelist Lucas vertelt hoe het onverwachte zomaar kan doorbreken in het leven van alledag. Zo worden de 
oude Zacharias en zijn vrouw Elisabeth verrast, omdat zij op hoge leeftijd nog een kind, de latere Johannes de 
Doper, zullen krijgen. En dan Maria. Zij wordt verblijd met de boodschap dat zij de moeder van de Messias mag 
worden. Dat God hiervoor een eenvoudig meisje uitkiest, mag op zich al verrassend genoemd worden. En dat arme 
herders, de uitgestotenen van de samenleving, als eersten de pasgeboren koning mogen zien, ligt niet voor de hand. 
Lucas bereidt ons in feite voor op het latere leven van Jezus waarin hij voor de nodige opschudding zal zorgen. Jezus 
had oog voor tollenaars, zondaars, zieken en alle andere mensen die aan de rand van de samenleving leefden.  
 
Een verrassende som…….. 
In de midden- en bovenbouw staat een prachtig gedicht over 1+1 = 3. Soms is dat echt zo. Als je samen met een 
ander bent en iedereen doet mee… dan is de som van 1+1 meer dan twee,. Verder buigen de kinderen zich over 
verrassende kerststallen. Kerststallen zien er overal op de wereld weer anders uit. Wat vertellen die kersstallen over 
die verrassende geboorte van Jezus? Samen beleven de kinderen Advent, bv. door in de weken voor kerst het lied 
‘Jij bent het licht van de wereld.’ te zingen.  
 
Hoe verrast de vader zijn dochter en andersom? 
In de onderbouw wordt ook gewerkt met het kerstprentenboek waarin Nina de hoofdrol 
heeft. Nina wil een schitterende rol in het kerstverhaal waardoor ze kan stralen op het toneel. 
Samen met meester Bob bereidt zij zich voor. De vader van Nina werkt in een lampenwinkel. 
Nina vraagt haar vader hoe het was. Haar vader geeft haar ten antwoord, dat lichtgeven het 
mooiste is dat er is. Als hij aan Nina vraagt hoe het op school was, vertelt zij dat ze op school 
het kerstspel gaan spelen. Nieuwsgierig vraagt vader welke rol Nina dan zal spelen. Nina lacht 
geheimzinnig; “ik krijg een schitterende rol!” Als vader doorvraagt, glimlacht Nina alleen 
maar….. 
 
Personele Zaken 
 
In de media is het lerarentekort regelmatig onderwerp van gesprek. Ook op onze school en binnen de gemeente 
Lelystad is dit flink te merken. Wij zijn dan ook erg blij dat diverse collega’s extra willen werken of hierin flexibel 
zijn. Met de huidige winter en daardoor meer ziektes voor de boeg en het feit dat het erg lastig is om vervanging te 
vinden, sluiten wij niet uit dat wij kinderen vaker naar huis moeten sturen. Dit natuurlijk met pijn in ons hart.  
Wij doen onze uiterste beste om dit te voorkomen en proberen zo transparant en snel mogelijk te communiceren, 
indien dit speelt. 
 
 
 
  



 
                                                                      ’t Schrijvertje december 2021 
                                                                                        Nieuwsbrief schooljaar 2021-2022 van Katholieke Jenaplanschool ’t Schrijverke  

                                  

 
Beste ouders, 
Op het moment lopen er een aantal stagiaires stage bij ons op school. Zo bieden wij hen de mogelijkheid ervaring op 
te doen in het onderwijs als assistent of als leerkracht. Wij zijn erg blij met hen, want zij zijn het die de toekomst zijn 
voor het onderwijs. In deze brief stellen zij zich graag aan u voor. 
 

 
Beste ouders, 
Mijn naam is Charlie van Beek. Ik ben 24 jaar oud en studeer nu mijn laatste halfjaar onderwijsassistent aan het ROC 
in Almere Buiten. Ik zal op de dinsdagen bij groep ½ mijn stage gaan lopen, en na de herfstvakantie komen hier ook 
de maandagen bij. Ik ben er tot Januari. Ik heb er weer ontzettend  veel zin in om er een leuk halfjaar van maken 
met de kinderen! Mochten er vragen zijn dan kunt u deze altijd aan mij stellen. 
Met vriendelijke groet, 
Charlie van Beek 
_____________________________________________________________________________ 
 
Beste ouders, 
 
Ik mag deze periode stagelopen in groep 1/2 bij juf Karja, ik ben er op woensdagen en op donderdagen. Ik heb nu al 
heel veel plezier gehad met de kinderen en veel mogen leren. De stage is voor de pabo-opleiding. Ik ben verder 
werkzaam op een buitenschoolse opvang, iets waar ik ook enorm van geniet. Echter merk ik dat mijn hart in het 
onderwijs ligt. Dus ik ben erg dankbaar voor de mogelijkheid stage te lopen op ‘t Schrijverke en kijk erg uit naar de 
verdere stagedagen.  
Misschien zien wij elkaar op het schoolplein, 
Groetjes Myrthe  
 

 
Hoi, mijn naam is Annet! Sinds een paar weken loop ik stage bij de Zwarte Zwanen. Je zult me hier vinden op elke 
dinsdag tot aan de meivakantie. Even iets korts over mezelf: ik ben opgegroeid in Lelystad en heb erna gestudeerd 
in Breda en Nijmegen. Daarna ben ik m’n grenzen gaan verkennen en ben ik beland in China waar ik een paar jaar 
Engels heb lesgegeven aan kinderen en volwassenen.  
 
Na m’n juffencarrière, heb ik een switch gemaakt naar marketing en heb ik o.a. gewerkt bij AliExpress, Noppies en 
Stella Fietsen. Na bijna 9 jaar China, woon ik sinds een paar jaar weer in Lelystad, nu samen met mijn zoontje van 5. 
De afgelopen jaren merkte ik dat ik het lesgeven en samenwerken met kinderen heel erg mis. Daarom heb ik 
afgelopen maand de stoute schoenen aangetrokken en ben ik begonnen met de deeltijd pabo (lerarenopleiding). Ik 
heb er erg veel zin in en kijk uit naar een leerzaam halfjaar hier op ‘t Schrijverke! 
 

 
Mijn naam is Danny,  
 
Ik ben 20 jaar oud en doe de opleiding onderwijsassistent. 
Ik loop stage in de Bruine beren van dinsdag t/m donderdag. Ik zal in de klas assisteren met taken zoals lezen met 
kinderen en extra hulp bieden aan de kinderen die hier behoefte aan hebben.  
Danny 
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Corona en maatregelen 
 
Zoals u heeft gelezen in de eerdere berichtgeving omtrent corona, heeft de persconferentie van afgelopen 
vrijdagavond ons (team en MR) redenen gegeven om de lijn van openstelling van de school aan te passen. Dit 
vinden wij erg jammer, maar wij hopen dat de school weer spoedig volledig wordt opengesteld.  
 
REMINDER Invullen Vragenlijsten  
U heeft onlangs de link ontvangen voor het invullen van de vragenlijsten met betrekking tot onze school. Het 
onderzoek is in volle gang. Voor betrouwbare resultaten is een goede respons van belang. Daarom informeren wij u 
tussentijds over de stand van zaken. 
 
Huidige respons | responsoverzicht 
In onderstaande tabel is de respons opgenomen.  

Doelgroep Huidige respons 
Ouders 12% 

   
Sluitingsdatum | 7 december 
Tot de sluitingsdatum kunnen respondenten hun antwoorden invullen. Daarna is de vragenlijst niet langer 
bereikbaar. 
  
Rapportages | beschikbaar vanaf 8 december 
Vanaf de dag na de sluitingsdatum zijn de rapporten beschikbaar en zullen wij deze op passende wijze met u delen.  
Als u nog vragen hebt, dan kunt u terecht bij meester Sven.  

Devices 
Zoals u weet hebben wij regelmatig laptops uitgedeeld aan de leerlingen (in bruikleen), zodat de leerlingen thuis ook 
digitaal konden werken. 
 
Zou u willen kijken of er thuis nog devices van school liggen. Indien dit het geval is, dan deze graag weer meegeven 
naar school. Bij voorbaat Bedankt! 
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Lisa Lelystad 

 

 
“Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me.” 
  
Lisa is de plek voor informatie en advies over opvoeden, opgroeien en ontwikkeling. Wij zijn er voor alle kinderen en 
ouders in Lelystad. 
Opvoeden, je bent er elke dag mee bezig. Iedereen heeft er wel eens vragen over. Dit kunnen kleine of grote vragen 
zijn.  
Bij Lisa helpen we je bij vragen en geven tips over  
opvoeden, trainingen en actuele onderwerpen, zoals sociale media, gedrag, weerbaarheid, faalangst of scheiding. 
Je kunt ons bellen 088-0029922 of een email sturen info@lisalelystad.nl 
  
Kijk voor informatie en inspiratie op www.lisalelystad.nl en volg ons op Facebook. 
 

www.lisalelystad.nl        info@lisalelystad.nl        088-0029922 
  
* daar waar ‘ouder’ staat, wordt ook voogd en/of verzorger bedoeld. 
  
Kalender 

 
Datum  Activiteit  Bijzonderheden 
3 december Sinterklaasviering  
22 en 23 december Aangepaste kerstviering  
24 december  Vrije dag i.v.m. kerstvakantie Alle leerlingen vrij  
25 december 2021 - 9 januari 2022 Start kerstvakantie Alle leerlingen vrij 
14 januari 2021 Nieuwe uitgifte ’t Schrijvertje  

 
Het team van ‘t Schrijverke wenst u een prettig weekend!  
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