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Iedereen 12.00 uur uit
‘s avonds kerstdiner
Start vakantie om
12.00 uur
Toetsweek
Adviesgesprekken groep 8
Studiedag hele school
Rapporten

Geachte ouders/ verzorgers,
Afgelopen dinsdag zijn er veel collega’s naar de
Grote Markt geweest om daar samen met nog 300
collega’s hun ongenoegen te uiten over het
uitblijven van maatregelen om de werkdruk , salaris
en het tekort aan leerkrachten aan te pakken.
Verder hebben we in de gebouwen werk verricht
waar we anders moeilijk aan toe komen.
Ik hoop dat uw kinderen nog hebben kunnen
genieten van de sneeuw.

Kerstviering Dreefschool 2017:
Hieronder vindt u nogmaals het draaiboek van onze kerstviering op donderdag 21 december.
Donderdag 21 december vieren we het kerstfeest op de Dreefschool.
We beginnen met een kerstdiner in de klas. De kinderen uit de groepen 1-2 worden om 16.30 uur in
de klas verwacht, de kinderen de groepen 3 t/m 8 om 16.45 uur. Wilt u de kinderen op tijd in de klas
brengen?

Belangrijk:
 De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 zijn op donderdag 21 december om 12.00 uur vrij. Denkt
u eraan de NSO, indien nodig, te informeren?
 Voor het kerstdiner in de klas neemt ieder kind iets mee. Vanaf woensdag 13 december kunt
u bij de klas van uw kind een kerstbal meenemen (1 per kind). Hierop staat wat u kunt maken
of kopen voor het kerstdiner. Het is de bedoeling dat het eten warm en hapklaar wordt
aangeleverd.
 De kinderen van de groepen 1 t/m 8 nemen donderdag 21 december geen bord, bestek en
beker mee naar school, maar wel graag een plastic tas voor de werkjes.
 In de Bavo is geen verwarming en dus erg koud. Denkt u aan voldoende warme kleding?
 Tijden kerstviering donderdag 21 december:
- Kerstdiner 16.30 uur-18.00 uur kleuters
- 16.45 uur-18.00 uur de groepen 3 t/m 8
- Kerstviering Bavo van 18.45 uur tot ongeveer 19.45 uur
 Na afloop biedt café Brinkmann iedereen een kop warme chocomel of glühwein aan.
Hiervoor alvast onze hartelijke dank!
Vraag vanuit café Brinkmann: Houdt u zelf toezicht op uw kind indien u na de viering nog een
drankje bij café Brinkmann gaat drinken?
 De kleuters worden na het kerstdiner om 18.00 uur uit de klas opgehaald. Uiteraard bent u
met uw kind van harte welkom in de kerk. Dit gebeurt onder eigen verantwoording. De
kleuters zitten in de kerk bij hun ouders.
 Dit jaar gaat de opbrengst van de kerstcollecte naar ‘Steun Flores’. U vindt onder aan de
Weekbrief informatie over deze Stichting.

Volgende week is er geen Weekbrief, daarom wens ik u vast gezellige feestdagen.
Namens de collega’s wens ik u ook een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken
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Stichting Help Flores! (SHF!)
Deze stichting is opgericht door Drontenaar Herbert van Loon en SHF! steunt het eiland Flores,
Indonesië. ‘Prachtig als je die lachende gezichten ziet van de kinderen al je ze verteld dat ze naar
school mogen (voor het eerst) en als ze nieuwe schoolboeken ontvangen!’.

Twintig jaar geleden
Twintig jaar geleden was Herbert voor het eerst op Flores, een van de ruim 17.000 eilanden van
Indonesië. ‘In 1992 was het St. Elisabeth ziekenhuis in het dorp Lela grotendeels verwoest door een
aardbeving’. ‘Als Haarlemse HTS-student was ik in 1997 vijf maanden op Flores om te helpen bij de
wederopbouw. Ik heb onder meer meegebouwd aan de operatiekamer en de kraamafdeling. In 2000
kwam ik weer op Flores, samen met mijn Haarlemse vrouw Rosa (vriendin van juf Suzanne) tijdens
onze huwelijksreis. Toen functioneerde het ziekenhuis perfect; dat was mooi om te zien.’ Minder
vrolijk werd Herbert van de situatie die hij aantrof in 2011. 'In dat jaar was ik met mijn vader naar
Flores gereis', in het dagelijks
leven projectleider in de bouw.’
‘We zagen dat de
functionaliteit van het
ziekenhuis met ruim 40 % was
gedaald. De tandartsstoel was
kapot, de generator valt vaak
uit, operatielampen in de drie
operatiekamers deden het niet,
en hierdoor werd er sinds 2008
niet meer geopereerd.’ Gelijk
kreeg Herbert het gevoel: ‘ik
wil helpen!’ Ik stelde aan mijn
vader voor: ‘Zullen we samen 1500 euro uit de muur trekken voor nieuwe operatielampen?' Maar
mijn vader zei, heel terecht: 'Ten eerste krijg je dan ruzie met je vrouw. En ten tweede: je kunt, in
plaats van eenmalig te doneren, beter iets doen waar de bevolking op de lange termijn profijt van
heeft. In het vliegtuig naar huis ontstond het idee van Stichting Help Flores! 'Ons doel is om de
bevolking te ondersteunen in de regio Sikka, waarin ook het dorp Lela ligt. Dit wilde SHF! doen door
middel van kleinschalige projecten gericht op gezondheidzorg. Maar al snel kwamen de focussen te
liggen op drinkwater,

hygiëne, schoolboeken en kinderen naar school.' Zo kunnen donateurs zelf kiezen voor het project
dat hen het meest na aan het hart ligt.

Schoolboeken
Het eerste project wat SHF! kon realiseren waren schoolboeken. 'Inmiddels zijn er 38 scholen in de
regio geholpen met nieuwe schoolboeken. Voorheen hadden vaak alleen de juf en de meester een
boek. Nu hebben alle ruim 4.350 kinderen ieder dé zeven boeken, voor verschillende vakken. Voor
ons is dat heel normaal, maar voor kinderen op Flores niet. We hebben nog wel 20 basisscholen qua
aanvraag liggen voor schoolboeken', vervolgt Herbert. Één boek kost 4,50 euro en blij dat ze
daarmee zijn, echt ongelofelijk!

Kinderen naar school
Onlangs heeft SHF! 30 kinderen in de gemeente rondom het ziekenhuis naar de basisschool kunnen
sturen. Deze kinderen konden helemaal niet naar school! Ook SHF! schaamde zich toen zij dit
hoorden. Als voorbeeld verteld Herbert: ‘Yohanes was zijn vader begin februari niet teruggekomen
van het vissen… hierdoor heeft zijn moeder te weinig geld en daardoor kan hij niet naar school’. 30
kinderen kunnen nu het 1e schooljaar volgen, maar SHF! zou graag alle kinderen de volledige
basisschool laten afmaken. Per schooljaar is daar bijna 8.600 euro voor nodig.
Elk jaar schrijft SHF! stichtingen, fondsen, bedrijven en particulieren aan en zet zij zich in voor diverse
projecten. Het werk voor Stichting Help Flores, op zijn vrije avonden en in de weekenden, geeft
Herbert veel voldoening. 'Mijn vrouw Rosa vroeg laatst aan iemand: wat heb jij bereikt voor je
veertigste? Ik kan nu zeggen: ik heb iets bereikt. Het is geweldig om wat te kunnen betekenen voor
een ander. Als ik die blije gezichten zie van de kinderen met hun nieuwe schoolboeken of kinderen
die net als hun vriendjes nu ook naar school mogen, dan is dat al het harde werk en iedere
zweetdruppel waard.'
‘Wij zijn heel blij dat jullie dit jaar ook willen meehelpen, want samen zijn we sterk! en kunnen wij
écht verschil maken voor deze kinderen! Terima kasih banyak oftewel hartelijk bedankt!’

