
 
 
 
 
       Jenaplan leef- werkgemeenschap “School met de Bijbel”,  Schoolstraat 6, 4693 BG Poortvliet 
                                   Nieuwsbrief november 2022 

Informatie uit de Jenaplanschool met de Bijbel 

 
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des 
HEREN. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn 
gedachten dan uw gedachten. Jesaja 55:8-9 
 
Er zijn situaties in het leven dat deze tekst zomaar in je gedachten naar boven komt. Zeker in deze tijd. 
Alles is in rep en roer, een oorlog dichtbij, de klimaatverandering, de vluchtelingenproblematiek, het 
individualisme, de hebzucht en noem maar op. Maar ook dichter bij huis wanneer je geconfronteerd 
wordt met grote teleurstellingen, zorgen, ziekte of een slechtnieuwsboodschap. Dan lijkt God ver weg, je 
begrijpt Zijn gedachten niet, je verstand vat het niet. Gods wijsheid is niet te doorgronden. Het enige wat 
je dan kan doen is het over geven aan Hem. 
Want de andere kant is ook waar. God heeft alles in Zijn hand (ook nu). Hij wil onze Beschermer zijn, Die 
onze ingang en onze uitgang bewaakt (Psalm 121: 8). Hij is er, waar je ook bent. 
We hoeven ons niet blind te staren op zorgen, angst, teleurstellingen en beproevingen, maar mogen 
omhoog zien op Gods genade in Christus, op Zijn macht en trouw. Dan staat alles in een ander licht.   
 
Zo mogen we de komende periode met de kinderen weer gaan werken naar het kerstfeest toe. De Here 
Jezus verliet de hemel en Hij koos er voor om een licht te zijn in deze donkere wereld. Hij had en heeft 
een boodschap voor ons van licht en hoop. 
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Grabijn 
 

 
Personeel 

Beste allemaal,  
 
Helaas heb ik geen goed nieuws te melden…  
Het was al langere tijd duidelijk dat mijn linkervoet meer tijd nodig had om goed te herstellen. Inmiddels 
is echter gebleken dat het herstel van mijn linkervoet volledig stagneert. Dat komt omdat het niet goed 
gaat met de botaangroei. Hierdoor blijft er speling staan op de schroeven die erin zijn geplaatst. Het 
gevolg daarvan is dat de schroeven nu langzaam mijn botten van binnenuit aan het verbrijzelen zijn en 
dat er steeds meer pijn ontstaat bij het lopen. Bij de laatste controle was de conclusie dat een volgende 
operatie noodzakelijk is en dat we die, om verdere achteruitgang tegen te gaan, niet lang meer kunnen 
uitstellen. Daarom is besloten dat de volgende operatie in januari plaats gaat vinden.  
 
Een enorme tegenslag… Dit had ik vorig jaar, bij aanvang van de vorige operaties, niet kunnen denken. 
De artsen trouwens eveneens niet, want een logische oorzaak hiervoor is er niet. Het is dikke pech, 
zeggen zij. Het plan is nu om donorbot in mijn voet te plaatsen dat moet dienen als een soort cement om 
mijn eigen botten weer goed aan elkaar te laten groeien. Hiervoor zal ik weer zo’n 16 weken in het gips 
moeten en zal ik eveneens weer in revalidatie moeten.  
 
Ik zie er ontzettend tegenop, temeer omdat ik opnieuw een half jaar niet op school zal zijn. En dat terwijl 
ik er juist zo van geniet om weer met de kinderen te werken. We zijn net goed en wel aan elkaar gewend 
en ik had nog zoveel leuke plannen om met ze te doen. Maar ik zal het moeten accepteren, want ik heb 
hierin eigenlijk geen keus.  
 

 
 



 
 

 
Met het team zijn we bezig om te bekijken hoe we mijn vervanging in gaan vullen. Hoe het er precies uit 
komt te zien voor groep 5/6 is nog niet bekend, maar we weten al wel dat we het intern gaan oplossen.  
 
Dat betekent dat er niemand van buitenaf gezocht hoeft te worden. Hopelijk kan ik dan zelf weer starten 
na de zomervakantie. Mochten er vragen zijn, dan zal ik die proberen te beantwoorden. Tegelijkertijd 
hoop ik de komende maanden zoveel mogelijk te genieten door, voor zover dat kan, zo min mogelijk met 
het ziekenhuis bezig te zijn. Ik ga ervan uit dat we hierin wel een weg kunnen vinden met elkaar.  
 
De exacte operatiedatum is nog niet bekend. Tot die tijd blijf ik gewoon lesgeven in de groep. Dat vind ik 
heel fijn, juist in de decembermaand. De tijd van Advent en Kerst komt eraan. Vanuit de duisternis 
mogen we uitzien naar het Licht van Gods Zoon. Daar wil ik me aan vasthouden.  
Bid hierin aub met mij mee.  
 
Hartelijke groeten,  
juf Petra Wagemaker 
Groep 5/6 
 

 

Corona 

 
Het coronavirus laat al een tijdje van zich spreken, ook bij ons op school. Bij klachten die op corona lijken 
kunnen de kinderen een zelftest doen. Op school zijn zelftesten te verkrijgen.  
 
De minister heeft voor de herfstvakantie opgeschaald naar fase 2 ( lichtgroen). Wat dat betekent voor de 
school ziet u in het volgende staatje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.a.v. deze vier fasen heeft elke school een schoolspecifiek draaiboek opgesteld om te gebruiken. Mocht 
het nodig zijn, dan delen we dit natuurlijk met u.  
 
Aan u de oproep om in ieder geval alert te zijn! Houd u zich aan de geldende regels rondom Corona, maak 
gebruik van de zelftesten en houd uw zieke kind thuis om verdere besmetting te voorkomen. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

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. 
 
Voor deze gesprekken wordt u te zijner tijd uitgenodigd via de Parro-App. 
 

 

Keuzecursus 

 
Eind deze week start om 13.30 uur de 2e keuzecursus.  
Op vrijdagmiddag 18 november zullen de kinderen tijdens de gezamenlijke weeksluiting meer vertellen 
over de cursus die ze hebben gevolgd. 
 

 

Ouderbijdrage 

 
Uit de administratie blijkt dat van een aantal ouders de ouderbijdrage nog niet is ontvangen. 
Het kan zijn dat u uw bijdrage vergeten bent om over te maken. Liggen er andere redenen aan ten 
grondslag, dan zou ik graag met u in gesprek willen gaan. 
 
U kunt de bijdrage van €50,- per kind overmaken op rekeningnummer NL44 RABO 030.30.33.568  van de 
ouderraad. 
 

 

Verjaardagen november en december 

 
Billy van den Berge 6 nov.        Ona de Jonge 8 dec. 

                                                                      Maurits Roos 15 nov.                Ívo Poot 9 dec. 
                                                        Joey van Kolthoorn 26 nov.      Joëlle van Nijhuis 14 dec. 
                                                       Eza Schot 28 nov.                        Savijn Zolnay 14 dec. 

                                                                      Elana Hage 30 nov.                     Dean Korporaal 15 dec. 
                                                                                                                            Levi van der Slikke 17 dec. 

                                                         Gerco Klippel 2 dec.                   Stan Denissen 20 dec. 
                                                                       Daan Krijger 3 dec.                      Maartje Herrings 28 dec. 
                                                                       Pieter Lisseveld 5 dec.  
 

 

  Belangrijke data 

   
     11 november                   2e keuzecursus 
     16 november                   dankdag: de kinderen zijn dan vrijdag                                                                      
     18 november                   10.35 – 12.00 uur: 3e keuzecursus  
                                                gezamenlijke weeksluiting met ouders en andere belangstellen                            
      25 november                  studiedag: de kinderen zijn deze vrijdag vrij. 
      29 november                  contactgesprekken   

 

 
 

 

 

 



 
 

enkele foto’s van de keuzecursus 
 
 
 


