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Vorig jaar kwam de sluiting van de scholen voor de kerstvakantie als een grote verrassing. Ik 
had zelf niet gedacht dat dit nog een keer zou gaan gebeuren en toch kregen we vorige 
week dinsdag te horen dat we een week eerder zouden gaan sluiten. 
Gelukkig hebben de kinderen afgelopen vrijdag gezamenlijk af kunnen sluiten met een 
gezellige kerstlunch. 
De komende twee weken kunnen wij gaan genieten van een welverdiende vakantie. Onze 
regering heeft laten weten dat hun uitgangspunt is dat de scholen op 10 januari hun deuren 
weer mogen openen, maar ze kunnen niets met zekerheid zeggen. Op 3 januari horen wij of 
de kinderen wel of niet naar school mogen komen. Mocht dit niet het geval zijn dan zorgen 
wij ervoor dat we vanaf dinsdag 11 januari weer online lessen gaan verzorgen. Maandag 10 
januari kunnen de kinderen hun pakketjes ophalen. Mocht het online onderwijs nodig zijn dan 
zullen wij u hier uiterlijk vrijdag 7 januari over informeren.  
 
Wij wensen u allemaal een fijne, gezonde en rustige kerstvakantie toe. Heel graag zien wij 
iedereen gezond terug op maandag 10 januari. Laten we daar samen voor duimen. 

 
In december zijn er twee kinderen bij ons gestart. 
 
Maria in groep 1/2A en Niene in groep 1/2B. 
 
Wij wensen hen veel plezier en een fijne tijd toe op de St. 
Jacobusschool! 
 
 

 
Zoals vele van u al weten heeft juf Belinda ons een paar weken geleden laten weten dat zij 
een nieuwe baan heeft in Beuningen. Zij kan daar vier dagen in de week aan de slag.  
Juf Belinda zal vanaf 1 februari worden opgevolgd door juf Yvonne, hieronder stelt zij zich 
aan u voor: 

Hoi allemaal,  

Vanaf februari mag ik het team van de St. 
Jacobusschool komen versterken, daarom stel ik mij 
graag aan jullie voor. Ik ben Yvonne Hendriks en woon 
samen met mijn gezin in Elst. Ik ben getrouwd en heb 
kinderen in de leeftijd van 9, 7 en 2 jaar. In mijn vrije 
tijd vind ik het leuk om te lezen, te sporten, af te 
spreken met vrienden en leuke dingen te ondernemen 
met mijn gezin.  

Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de accountancy, heb ik gekozen voor een carrière 
switch. Hier heb ik nog geen moment spijt van gehad. Vanaf februari werk ik op woensdag, 
donderdag en vrijdag in groep 1/2 b samen met Cora.  

Voor nu wens ik jullie prettige feestdagen en heel graag tot ziens in het nieuwe jaar. 
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Het is u vast al opgevallen dat ons kunstgras er 
slecht aan toe is. Het gras is in de loop der jaren 
steeds meer een lappendeken geworden. De 
speeltoestellen en het gras worden regelmatig 
gecontroleerd zowel door Huub als door een 
gecertificeerd bedrijf. In overleg met hen en ons 
bestuur hebben wij besloten het kunstgras te 
gaan vervangen. Om ervoor te zorgen dat het 
over een paar jaar niet opnieuw een 
lappendeken gaat worden, hebben wij er 
daarnaast ook voor gekozen twee wat oudere toestellen af te breken en hier een nieuw 
toestel voor terug te plaatsen.  
Samen met het team en de kinderraad hebben wij een prachtig nieuw toestel uitgezocht. Het 
nieuwe toestel en het kunstgras zijn afgelopen week besteld en wij hopen dat wij in maart 
kunnen gaan genieten van ons mooie nieuwe kunstgras en het nieuwe speeltoestel. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


