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•  Interim directeur Ronald 

Theuns stelt zich voor 

Vanaf 1 december is Ronald 

Theuns drie dagen per week op de 

Spelwert als interim directeur. Hij 

stelt zich graag even aan u voor: 

 

Ik ben 47 jaar en trotse vader van 

4 kinderen: Loïsa, Cylian, Mara en 

Jalou. Sinds 2014 ben ik -na 17 jaar 

bedrijfsleven- gegrepen door het 

primair onderwijs. Wat mij betreft 

is er niets mooiers dan een bij-

drage te leveren aan een fijne ba-

sisschool tijd voor kinderen. Een 

fijne en goede basisschool tijd le-

vert iets op voor de rest van je le-

ven. De komende 2 maanden ben 

ik tijdelijk op de Spelwert om sa-

men met het team ervoor te zor-

gen dat het vertrek van Paul zo 

min mogelijk gevoeld wordt. In fe-

bruari zal ik het stokje overdragen 

aan de nieuwe directeur. Mochten 

er tot die tijd zaken zijn die u als 

ouders graag met mij zouden wil-

len bespreken, laat het dan weten 

en dan pakken we het op. Ik heb in 

ieder geval zin in de komende 2 

maanden! Alvast hele fijne en ge-

zonde feestdagen toegewenst. 

 

 

 

 

•  Tweede kleutergroep in ja-

nuari 

In de vorige nieuwsbrief heeft u 

kunnen lezen dat we vanaf 4 januari 

de kleutergroep kunnen gaan split-

sen. De sollicitatieprocedure is in 

volle gang.  We gaan ervan uit dat 

we u aan het eind van de laatste 

week voor de Kerstvakantie kun-

nen vertellen wie er vanaf januari 

onze nieuwe collega wordt van de 

2e kleutergroep. De ouders van alle 

kleuters krijgen in de komende 

week een schrijven waarin alle de-

tails uitgewerkt staan.      
 

 • Sinterkerst 

Zoals ieder jaar volgen Sint en 

Kerst ook op de Spelwert  elkaar 

snel op. Donderdag 3 december 

hebben we Sinterklaas gevierd. 

Voor de groepen 1 t/m 4 is Sinter-

klaas in het speellokaal geweest; 

het was daar erg gezellig. In de mid-

den-en bovenbouw heeft iedereen 

genoten van het uitpakken van de 

surprises, het voorlezen van de ge-

dichten en van de gekregen cadeau-

tjes natuurlijk!  

  

 
 

Het kerstfeest zullen we dit jaar 

vieren op donderdag 17 december. 

Deze keer echter niet ’s avonds; 

het beleid van Stroom is om in 

deze tijd niet “extra” en dus buiten 

de reguliere schooluren, naar 

school te komen. Natuurlijk gaan 

wij er met veel plezier voor zorgen 

dat het kerstfeest overdag ook leuk 

en gezellig wordt! In de bijlage kunt u 

hier meer over lezen.  
 

•  Inschrijven broertje of zusje 

In het nieuwe jaar beginnen we al-

weer met de voorbereidingen voor 

het volgend schooljaar: 2021-2022. 

Om alles goed te kunnen regelen wil-

len we graag weten hoeveel broertjes 

en zusjes van onze leerlingen binnen-

kort 4 jaar worden en dus ook naar 

school mogen komen. We vinden het 

daarom fijn als u een afspraak wilt 

maken met Ronald of Rian om even-

tuele broertjes of zusjes binnenkort 

in te komen schrijven. 

 

  
 

• Vanuit de M.R.  

Afgelopen periode heeft de school 

omwille van de Corona maatregelen 

verschillende schooltijden gehanteerd 

en vanuit een aantal ouders kwam 

hier een vraag of opmerking over 

voor de toekomst. De m.r. wil om 

die reden graag nagaan of er een 

grote vraag en dus ook draagvlak is 

voor andere schooltijden op de Spel-

wert. Deze enquête is daarom ook 

oriënterend voor de m.r. be-

doeld.  Via Parro krijgt u een link 

naar een Google Forms enquête over 

de schooltijden. Het invullen van 

deze vragenlijst is kort en vraagt min-

der dan 5 minuten van uw tijd als ou-

ders/verzorger. Gelieve deze vragen-

lijst slechts door 1 ouder 1 maal in te 

vullen, ook als u meerdere kinderen 

op de Spelwert heeft, u als ouders 

gescheiden leeft of beide ouders een 

Parro account hebben. U kunt deze 

lijst invullen t/m woensdag 23 decem-

ber. 

 

• De leerlingenraad  

Hallo allemaal wij hebben laatst ver-

kiezingen gehouden voor de leerlin-

genraad. De kinderen hebben uit 

groep 5 Lotte en Vince uit groep 6 



 

Tom en Dex uit groep 7 Liselotte 

en Hidde en uit groep 8 Emma en 

Finn gekozen. Dit zijn dus de kin-

deren die in de leerlingenraad zit-

ten. Wij gaan na de kerstvakantie 

weer vergaderen. De voorzitter is 

Liselotte. De vicevoorzitter is Finn 

de notulist is Vince en de vervan-

ger is Hidde. Wij vergaderen 

over ideeën wat kinderen willen 

maar ook over dingen die beter 

kunnen of kunnen veranderen op 

deze school. Binnenkort bespre-

ken wij de vragenlijst van de leer-

lingen.   

Liselotte 
 

•  Waarom op tijd naar bed 

gaan belangrijk is  

In de bijlage ontvangt u de nieuws-

brief van de GGD over op tijd naar 

bed gaan, met o.a. tips om te sla-

pen als een roosje… 

 

• Fijne kerstvakantie 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief 

van dit kalender jaar. Een bewogen 

jaar voor iedereen zowel thuis, op 

het werk als op school. We willen 

u graag allemaal hartelijk bedanken 

voor alle medewerking die ook u 

voor ons verleend heeft tijdens 

deze vreemde corona dagen. We 

wensen u een warme, gezellige en 

vooral een gezonde vakantie toe. 

  
  

Bijlagen: 

- Kerstfeest  

- GGD: Waarom op tijd naar bed 

gaan belangrijk is 

 

 

Kalender: 

- kerstviering: donderdag 17 de-

cember overdag 

Kerstvakantie: vanaf vrijdag 18 de-

cember 15.15 u t/m zondag 3 janu-

ari.  
 

Met vriendelijke groet namens het 

team, 

Ronald en Rian 


