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M en eer Adr ie:
Morgen is officieel de laatste werkdag van meneer Adrie;
hij gaat met pensioen. Meneer Adrie heeft meer dan 40 jaar
voor de klas gestaan en het grootste gedeelte van zijn
onderwijsloopbaan in Obdam gewerkt. Vandaag en morgen
neemt Adrie op feestelijke wijze afscheid van zijn groep en collega's.
Eerder dit schooljaar hebben we met alle kinderen een vossenjacht
voor meneer Adrie georganiseerd.
Wij danken Adrie voor zijn inzet, bevlogenheid en betrokkenheid in al die jaren en
wensen hem een mooi pensioen!
Meneer Adrie neemt in deze nieuwsbrief op persoonlijke wijze afscheid.

Ju f M ar loes:
Het zwangerschapsverlof / ouderschapsverlof van juf Marloes zit er bijna op.
Vanaf maandag 4 januari gaat zij weer op maandag en dinsdag werken in groep
7B. Marloes neemt de werkdagen van meneer Adrie in groep 7B over.

M ENEER ADRIE

M issen ?
Meer dan 45 jaar zit ik al in het onderwijs en sta ik voor de klas. En per 1
januari ?21 wordt het voor mij helemaal anders.
Wat heb ik als leerkracht genoten. Ik genoot van het werken in de groep: als
kinderen leren, als ik met kinderen gesprekjes heb, als de hele klas werkt aan
een creatieve opdracht en ik genoot ervan als kinderen bewegen en ik nog
graag even meedoe met de gymles of het buiten spelen.
Ook ga ik het voorbereiden van leuke lessen missen, het plannen van
projecten en het voorbereiden van bijvoorbeeld de maandvieringen. Wat heb
ik genoten van de MRT aan de onderbouw; ik gaf dan gymbegeleiding aan
kleine groepjes. Er is bij deze kleuters zoveel groei in korte tijd en hun
enthousiasme raakte mij iedere keer weer. Het is ook zo mooi als hulp lukt
en als ik een leerling echt vooruit kan helpen.
Onderwijs is niet statisch; ieder jaar is anders, iedere groep is anders. In het
onderwijs ben je nooit te oud om te leren. Ik ben blijven leren en
ontwikkelen. De aanpak van de kinderen door de jaren heen is veranderd;
het leerlingvolgsysteem en de digitalisering van het onderwijs zijn hiervan
voorbeelden.
Voor mij is ook het contact met ouders heel belangrijk geweest. De driehoek
leerkracht-leerling-ouders is nodig om iedere leerling op maat te begeleiden.
Samen kijken wat een leerling nodig heeft, en ouders hebben juist een
belangrijke inbreng. Ik bedank u daarom ook voor het vertrouwen dat u al
die jaren in mij hebt gesteld. Oudercontact heeft mijn werk mooier gemaakt.
Nu ga ik iets anders doen dan onderwijs, ik heb ervan genoten en juist
daarom zal ik het missen. Er zullen nieuwe uitdagingen op mijn pad komen,
maar ik zal met heel veel plezier terugkijken op mijn lange tijd in het
onderwijs en op De Caegh. Dank u wel en ik zie u vast nog terug in het dorp.
Tot ziens!
Adrie Smal.

DE (BIJNA-) JARIGEN VAN HARTE!
17-12 Jenna van der Meulen 7A
18-12 Maud Ootes 8B
18-12 Kick Tromp 5B
18-12 Daan Wester 1/2C
19-12 Sophie Riepstra 1/2B
19-12 Dana Smit 7A
22-12 Fleur Klaver 1/2D
23-12 Nikkie Dirkmaat 7A
23-12 Roan Dirkmaat 7B
24-12 Kaylee de Hoop 8B
27-12 Semm Bakker 7A
28-12 Noor Kalee 7A
30-12 Siem Schenk 3A
03-01 Hao Yu Wang 1/2D
05-01 Sterre Tieleman 8A
08-01 Bruno Bruin 6A
10-01 Stan Munster 5B
10-01 Robin van der Linden 4A

Sin t er k laas
We kijken terug op een geslaagd
Sinterklaasfeest op school! De kinderen
van de groepen 1 t/m 5 hebben mooie
optredens verzorgd voor de Sint en zijn
Pieten in de speelzaal. Voor ieder kind was
er een cadeau en er waren mooie
surprises voor de kinderen in de
bovenbouw.

