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Geboren! 

 
We zijn ontzettend blij om het  
volgende mee te delen: 
Zaterdagochtend 19 november  
is om 10.58 uur Debora geboren  
en twee minuten later Nathan. 
 
Op dit moment verblijft juf Elsemarije,  
Simon en de kinderen in het moeder- 
kindcentrum Bravis te Bergen op Zoom. 
We willen ze van harte feliciteren en 
we hopen dat juf Elsemarije en de  
kinderen goed mogen aansterken. 
 

 
Rokus Weijler 

 
In de vroegte van een nevelige novemberdag, 

Waarin de stilte somberde, 
Zaten wij om hem heen, 

Traag zagen wij hem drijven, steeds verder weg… 
 

                                                                Dit stond op de rouwkaart van Rokus Weijler.  
                                                                Maandag 14 november is hij in Zwolle overleden. 
                                                                Meester Weijler, zoals hij toen door een ieder werd genoemd, was                  
                                                                van 1960 tot 1986 verbonden aan onze school, eerst als onderwijzer    
                                                                en later als directeur. Hij was voor ons een inspirerend persoon en   
                                                                heeft veel voor de school betekend. Wat andere niet voor elkaar   
                                                                kregen, lukte hem wel.  
                                                                Hij is ook degene die het Jenaplanonderwijs hier op school heeft   
                                                                ingevoerd. Hij was er van overtuigd dat onze ‘School met de Bijbel’  
                                                                ook zo’n pedagogische Jenaplanschool kon worden, de eerste in  
                                                                Zeeland en dan nog wel in een klein plattelandsdorpje als Poortvliet.                         
                                                                ‘Een school van de ouders waar de kinderen van verschillende   
                                                                leeftijden bij elkaar zitten en waar de oudste de jongste en de beste  
leerling de moeilijk lerende leerling helpt. Op een jenaplanschool is er geen gemiddelde leerling meer. 
Elk kind is uniek en mag daarop aangesproken worden.’ In 1985 werd de school opnieuw door de 
staatssecretaris G. Leyenhorst geopend.    
 
Dankbaar en blij mogen we terugzien op het jubileumfeest van juf Anita en juf Christine waar Rokus 
Weijler aanwezig was. Nog vol passie sprak hij die avond en haalde hij allerlei anekdotes aan over de 
ontwikkeling van de Jenaplan leef- werkgemeenschap ‘de School met de Bijbel’, een school waar je 
samen met ouders er bent voor elk kind. 
 
Met warme gevoelens denken we terug aan wie hij was voor ons en onze school. 
We wensen de familie veel sterkte toe. 
 

 
 



 
 
 

Contactgesprekken 

 
Dinsdagmiddag en -avond 29 november zijn er weer contactgesprekken met u als ouder met de  
stamgroepleider van uw kind(eren).  
Tijdens dit gesprek worden de eerste bevindingen uw kind doorgenomen. U kunt dan denken aan hoe uw  
kind is in de groep, hoe hij/zij werkt. Zo mogelijk worden ook toetsgegevens uitgewisseld.  
 
Verder kunt u op dat moment het portfolio van uw kind inzien. Ook hebt u dan de gelegenheid om 
daarover in gesprek te gaan. 
Inmiddels is de uitnodiging voor inschrijving via de Parro-App uitgegaan. 
 
In de bijlage kunt u meer lezen over de inhoud van het rapportfolio 
 

  

Vervanging juf Petra groep 5-6  
 

In de vorige nieuwsbrief is al kenbaar gemaakt dat we de vervanging van juf Petra Wagemaker intern 
zouden oplossen. 
Daar is het dit uitgekomen: 
                                           Maandag:  juf Karina 
   Dinsdag:  juf Karina 
   Woensdag: meester Peter 
   Donderdag: juf Karina en juf Petra Eerland 
   Vrijdag:  meester Peter 
 
Belangrijk bij deze keuze is, dat de kinderen een voor hen bekende juf of meester zouden krijgen.  
 
Elke donderdag in groep 3-4: Juf Karolien met extra ondersteuning van Juf Femke en juf Monique. 
 

 

Verjaardagen november en december 
 

 
 

 

Belangrijke data 

 
25 november                  Studiedag: de kinderen zijn deze vrijdag 

  29 november                  Contactgesprekken  
 2 december  Sinterklaasviering 
 9 december  Gezamenlijke weeksluiting 

19 december   Kerstviering 
23 dec.- 6 jan.  Kerstvakantie 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


