
 

 

 

Advent; verwacht het onverwachte 
Begin december klopte ons hart ‘vol verwachting’ voor de Sint, sindsdien 
kijken we vol verwachting uit naar het kerstfeest; de komst van Jezus op 
aarde. Deze week kwam het onverwachte nieuws van het sluiten van de 
scholen en bleek: verwacht het onverwachte!  
Gelukkig zijn we nu beter voorbereid en lijkt de periode van thuisonderwijs 
minder lang dan in het voorjaar. Er werd snel geschakeld en dinsdag kon in 
iedere groep het kerstfeest toch nog gevierd worden! Ook was er ruimte om 
de kinderen voor te bereiden op een periode van thuisonderwijs en werden 
er, naast alle kerst-knutsels, ook alvast boeken en schriften meegenomen 
naar huis. 
Wat de komende weken zullen brengen weten we niet, maar samen met 
elkaar en samen met God komt het vast goed. Via deze weg wensen we 
iedereen in ieder geval goede feestdagen en een gezegend 2021 toe!  
  

Van het bestuur: over lichtpuntjes en Groot Licht 
Ineens weer thuisonderwijs! Vlak voor de kerstvakantie moet er deze week thuis en op school weer van alles 
geregeld worden. Gelukkig zijn we ervaringsdeskundigen geworden. De samenwerking tussen u als ouders/ 
verzorgers en de school van uw kind(eren) is door de coronacrisis vaak nog beter geworden dan die al was.  
Dat is een lichtpuntje, midden in de bezorgdheid over ons welzijn. 
Ik wens u in het vooruitzicht van het Kerstfeest en van een nieuw jaar nog veel meer van die lichtpunten: 
gezelligheid in het gezin, perspectief voor het nieuwe jaar, gezondheid. 
Bovenal wens ik u Het Grote Licht dat naar deze aarde kwam, Jezus Christus!  
Zijn Licht schijnt elke dag volop op ons, maakt van ons parels in Zijn Hand. Dit gedicht hebben alle  
personeelsleden van onze vereniging met de kerstattentie van de wereldwinkel meegekregen en daarmee sluit  
ik nu deze kerstwens af: 
God is in Jezus naar deze aarde gekomen 
Om ons van onze zonden te bevrijden 
Door Hem wordt het kwade weggenomen 
Iedereen mag in genade leven, door zijn lijden 
Steeds, onvermoeibaar, roept Hij ons aan 
Luister naar Zijn Stem! 
In Zijn voetsporen gaan 
Christus volgen, en meer en meer lijken op Hem 
Heb daarom ook in 2021 het goede voor met elkaar 
Toelevend naar Zijn wederkomst, Gezegend Nieuwjaar! 
Frans Nawijn, directeur-bestuurder. 
 

Start thuisonderwijs 
In de afgelopen dagen hebben de kinderen de eerste opdrachten voor thuis al gekregen. Na de kerstvakantie  
zal het thuisonderwijs echt starten en zullen de leerkrachten hun uiterste best doen om de kinderen thuis  
het schoolwerk te laten maken/leren. Het zal ook van u weer veel extra’s vragen, maar met een stukje 
vertrouwen in elkaar, geduld en wederzijds begrip, zal het ook nu vast weer goedkomen!  
Voor de kinderen die naar de noodopvang gaan: wilt u de boeken/opdrachten voor die dag meegeven?  
Dan kunnen de kinderen ook bij de noodopvang hun taken voor school doen. Alvast bedankt!  
 

Kerstviering 
Vandaag hebt u via Parro de link ontvangen van ons prachtige kerstfilmpje! Hebt u het filmpje  
nog niet bekeken, dan is het een aanrader om dit, samen met uw kind(eren), te bekijken.  

Het liefst onder het genot van een beker warme chocolademelk en een kerstkransje…       
Met dank aan (en complimenten voor) de kerstcommissie!  

http://www.beatrixschoolrijssen.nl/


Tot ziens & welkom! 
Na de kerstvakantie neemt Harriët Aanstoot het stokje over van juf Joanne Harbers. Juf Harbers gaat namelijk aan 
het werk bij de instroomgroep op de Wilhelminaschool. Wij willen haar hartelijk bedanken voor alles wat ze heeft 
gedaan voor groep 3a. Haar extra inzet in een moeilijke periode (voor de klas en voor de school) wordt erg 
gewaardeerd! We wensen Joanne veel succes op haar volgende (en tegelijkertijd vorige) werkplek. 
 

Juf Aanstoot zal dus op maandag, dinsdag en woensdag de juf van groep 3a worden en stelt 
zich graag even aan ons voor: 
 

Hallo allemaal. Er is mij gevraagd om een stukje over mezelf te schrijven. Zo weten jullie  
welke leerkracht er straks, na de kerstvakantie, ‘voor groep 3 komt te staan’.  
Ondertussen is de persconferentie geweest en weten we dat de scholen gaan sluiten vanaf 
woensdag 16 december. Het is een beetje een aparte situatie om zo kennis met elkaar  
te maken. Maar ik hoop via dit stukje dat jullie een beetje idee krijgen met wie  
jullie en met name jullie kinderen van doen hebben. 
Ik ben Harriët Aanstoot-Wessels, 30 jaar oud, woon in Rijssen en ben getrouwd  
met Niek. Samen hebben we 3 kinderen. Ik ben al ruim 8 jaar afgestudeerd aan de Pabo. Ik 
werk sinds 2018 voor de PCPO Rijssen in de invalpool. Dat houdt in dat ik geen vaste groep en 
school heb. Ik ben beschikbaar voor alle scholen van de PCPO in Rijssen en nu mag ik vanaf januari de kinderen van 
groep 3a op de Beatrix lesgeven. Ik heb er erg veel zin in, ondanks de omstandigheden. Ik hoop dat ik leuke contacten 
krijg met de kinderen en misschien ook met u als ouders. Ik ga in ieder geval heel goed mijn best doen om er te zijn 
voor de kinderen en te begeleiden daar waar nodig is. 
 

Harriët, hartelijk welkom op de Beatrixschool en we wensen je een goede tijd toe in de klas en in ons team!  
 

Agenda  
 

 
 
 

 

 
 

Het team van de Beatrixschool wenst iedereen gezegende feestdagen toe 
en een goed & gezond 2021! 

 
 
 
 
 
 
 

 21 december t/m  
 1 januari 

 Kerstvakantie 

 4 januari  Start thuisonderwijs 



 


