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Beste ouders/verzorgers, 
 
Dit keer geen nieuwsbrief zoals jullie gewend zijn van ons, maar wel een brief met een bijzonder belangrijke 
boodschap! 

 
Het is en blijft een bijzondere periode ‘deze corona tijd’. Veel is onzeker, veel dingen kunnen pas op het laatste 
moment beslist worden. Er wordt grote flexibiliteit van velen gevraagd. Voor dit alles en meer willen we in deze 
brief onze waardering uitspreken! Namens de gehele MR willen we daarom het volgende zeggen: 
 

OUDERS, ENORM BEDANKT! 
 

Bedankt voor jullie begrip, 
Bedankt voor jullie geduld, 

Bedankt voor jullie flexibiliteit, 
Bedankt voor jullie positiviteit, 

Bedankt voor het (laten) testen van jullie ‘snottebellen’, 
Kortom: bedankt voor alles!! 

 
Ook willen we het team bedanken! Wij bewonderen ook jullie flexibiliteit, aanpassings- en doorzettingsvermogen. 
Wat doen jullie je best om er voor iedereen, collega’s, ouders en leerlingen het beste van te maken: 

 

Annemiek, Celeste, Cindy, Erna, Harry, Iwanna, 
Jessie, Lizzy, Marco, Marianne, Marjolijn, 

Mieke, Owen, Peter, Puck, Richelle, Ryanne, 
Sabine en Wilmer.  

BEDANKT! 

 
En dan de Activiteitencommissie; dachten jullie eindelijk weer groen licht te krijgen voor allemaal leuke 
activiteiten, werd er helaas toch weer roet in het eten gegooid door de beperkingen. Desalniettemin hebben jullie 
onder andere Sint en de pieten ‘coronaproof’ op school weten te ontvangen voor de kinderen. En er komt ook 
nog een fantastisch kersttijd aan. 
 

Annelies en alle andere commissieleden: 
BEDANKT! 

 
Fred, je bent op een bijzonder moment De Wiekslag binnengelopen. Wat een andere manier van besturen wordt 
er gevraagd in deze corona tijd. Vele uitdagingen ben je hierdoor al aangegaan, je houdt alle ballen ondanks dat in 
de lucht, chapeaux! 
 

Fred, BEDANKT! 
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Wilma, onze administratieve medewerker, die i.v.m. verminderde weerstand veel werkzaamheden vanuit huis 
doet. We werken met jou ‘op afstand’. Je lijkt echter nooit te slapen, staat te allen tijde voor ons klaar! 

 

Wilma, BEDANKT! 
 
 
 

En last but not least, 
Wat mogen we trots zijn op onze kinderen/leerlingen, 

 die naar omstandigheden zo goed omgaan met deze ‘corona tijd’, 
Maar dat kan ook niet anders met zulke TOPPERS om hen heen! 

 

Alleen samen krijgen we Corona onder controle! 
 
 

Fijne vakantie, 
Gezellige feestdagen 

En een gezond ‘corona vrij’ 2022! 
 

Lizzy, Annemiek, Marjolijn, Sander, Jessica en Liesbeth 
 
 

P.S. Voor de besproken onderwerpen op de vergadering van 25 november jl. verwijzen we jullie voor deze keer 
naar de notulen op de schoolwebsite. 

 
 

 
 

 
 

 


