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BESTE OUDERS,

De periode vanaf de herfstvakantie was net zo
onstuimig als het weer. Door de oplopende
coronabesmettingen waren wij genoodzaakt om
klassen naar huis te sturen en naast fysiek onderwijs
ook online onderwijs te verzorgen. Dit was voor zowel
de leerkrachten als de leerlingen een hele uitdaging.
Maar wij vinden dat zowel de leerlingen, leerkrachten
als ouders hier heel goed mee omgingen. Een groot
compliment hiervoor!

Daarnaast zijn er natuurlijk ook leuke dingen in school
gebeurd. Zo hebben we begin december een feestelijke
Sinterklaasviering in school gehad en is op het podium
van de school de afgelopen weken een schitterend
winterdecor te bewonderen geweest. Vandaag sloten
wij in alle groepen het jaar af met een gezellig
winterfeest. We hopen op veel leuke activiteiten voor
het nieuwe jaar!

NIEUWS EN
WEETJES

17-12:  Start
kerstvakantie



 @obsdeschatkist

Juf Maxime is onlangs

bevallen van een

gezonde zoon met de

naam Moos. We wensen

juf Maxime heel veel

geluk met haar kersverse

gezin.

 https://www.facebook.com/bsdeschatkist

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Roy Eijgelshoven en ben 29 jaartjes jong. Ik heb het geluk dat ik de
leuke klas van juffrouw Maxime mag vervangen. Samen met mijn vriendin en
puppy woon ik in Landgraaf. In 2016 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut, maar
daar miste ik de uitdaging en het plezier in mijn werk. Na een verkorte deeltijd
opleiding ben ik afgelopen juni afgestudeerd als meester en sta dan ook sinds het
begin van dit schooljaar voor de klas.
Familie en vrienden noemen mij een ‘bezig bijtje’ aangezien ik veel hobby’s en
ontzettend veel energie heb. In mijn vrije tijd wandel ik graag met mijn hondje
Nala, voetbal ik graag, maak ik video’s en heb ik een eigen reisblog, waar ik de
leukste plekjes van de wereld beschrijf, genaamd www.MapScratcher.nl.
Tot en met april ben ik meester in groep 4. In de afgelopen weken heb ik kennis
mogen maken met de groep en collega’s, en het bevalt mij hier uitstekend. Wat
een leuke groep zeg!

Wij wensen
iedereen gezellige
feestdagen en een
hele fijne vakantie!

BABYNIEUWS NIEUWS VAN DE DIRECTIE

De afgelopen weken heeft Rob drie dagen per week de
directietaken van Birgitte overgenomen, terwijl Birgitte
op BS Op Gen Hei werkzaam was. Vanaf januari zal
Birgitte weer volledig terug zijn op OBS De Schatkist.
Wij bedanken Rob voor zijn inzet op onze school.


