Nieuwsbrief – Januari 2022
 Afscheid meester Hakkert
Wie kent hem niet? Na
vele jaren heeft
meester (Dik) Hakkert
nu echt afscheid
genomen van de
school. We kunnen het
eigenlijk nog niet
voorstellen, een school
waar de meester niet
meer rondloopt en
lesgeeft. Vanaf 1978 is
de meester betrokken
bij onze school. Ergens
in al die jaren heeft hij wel een klein uitstapje
gemaakt naar elders, maar verreweg de meeste
onderwijsjaren heeft de meester op onze school
gewerkt. Veel groepen en leerlingen heeft hij les
mogen geven. Veel ouders van nu hebben zelf
ook les gehad van de meester. De tijd van ‘lagere
school’ naar ‘basisschool’ speelde in zijn
beginjaren. Veel onderwijskundige
ontwikkelingen heeft de meester meegemaakt in
de school.
De meester was een echte ‘bovenbouwer’, hij gaf
vaak les aan de hoogste groepen van de school.
Maar naast zijn werk als leerkracht heeft hij ook
vaak op andere taken op school gehad: bhv-er,
bouwcoördinator en MT-lid. Veel contacten had
hij ook met externen, het VO, de gemeente en
binnen de stichting. De meester dacht graag mee
in het schoolbeleid en keek breder dan zijn eigen
groep.
De meester heeft een opgeruimd en opgewekt
karakter. Maakte graag een praatje met iedereen,
zowel in als buiten de school. Een grapje, een
mopje, een doordenkertje, meester Hakkert had
voor iedereen een woordje klaar. ‘Wat een weer
weer! Ik moet in het magazijn zijn…’

Klagen hoorde je de meester nooit. Hoewel het
werk in het onderwijs soms best pittig is en er
veel op je afkomt, de meester werkte graag en
met veel liefde voor de kinderen en zocht het
goede voor hen. Rust, reinheid en regelmaat
kwam je bij hem in de klas tegen. Een goed
klimaat, waarin fijn gewerkt kon worden, waarbij
de kinderen veel leerden, maar waar het ook fijn
was met elkaar.
Meester Hakkert was ook een meester die graag
stond voor de identiteit van de school. Maar niet
alleen omdat het moest of hoorde, maar vooral
omdat het vanuit zijn hart kwam. Zijn liefde voor
de Heere Jezus kwam tot uitdrukking in zijn
lessen en in de dagelijkse wandelgangen van de
school. Een wegwijzer zijn voor de leerlingen en
vertellen wie God is en wie Hij wil zijn voor de
kinderen, dat had de liefde van zijn hart.
We ontvingen van een ouder en oud-leerling nog
een mooie herinnering waaruit dit zo mooi bleek:

In het onderwijs is in al die jaren veel veranderd,
maar deze ‘drive’ is nooit veranderd!
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Afgelopen vrijdag hebben de kinderen afscheid
genomen van de meester. De leerlingen van
groep 4, de groep van de meester, mochten ’s
morgens met 2 huifkarren mee om de meester
en zijn vrouw thuis op te halen in Kesteren.
Aangekomen op school hebben alle klassen één
voor één afscheid genomen. Ze deden een
spelletje, een opdracht, een beweegactiviteit,
zongen liedjes waar mee de meester werd
getypeerd. Ook werden er cadeaus en bloemen
uitgereikt. En als verrassing gingen de kinderen
van groep 4 met de meester pannenkoeken eten
in de klas.

deze tijd geen receptie o.i.d. kan, was dit voor de
meester een leuke verrassing! Veel dank
daardoor.

Een bijzonder moment was de onthulling van een
naambordje op het plein. Het grote plein werd tot
‘Meester Hakkertplein’ gedoopt. Een blijvende
herinnering aan de meester op school.

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER’ alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde

In teamverband hopen we op een later moment
nog afscheid te nemen. Maar we wensen de
meester voor nu een heel goed pensioen toe.
Welverdiend en gelukkig nu meer tijd voor
andere dingen. Bovenal wensen we de meester,
samen met zijn vrouw en gezin, de zegen van de
Heere toe. In al die jaren heeft de Heere God Zijn
hulp en kracht willen geven. We bidden ook voor
de toekomst, zo God het geeft, om Zijn nabijheid
en genade.

 Actie voor Gevangenenzorg
De actie voor Gevangenenzorg heeft het
prachtige bedrag van € 2320,98 opgeleverd. Veel
dank voor het meedoen aan de speculaasactie en
het zendingsgeld wat kinderen hebben
meegebracht!

Wat ook leuk was dat veel ouders, oudleerlingen en bekenden de meester hebben
verrast met een kaart of attentie. Met een doos
vol spullen ging de meester naar huis. Omdat in

 Zendingsgeld
De nieuwe
periode vanaf nu
tot de
meivakantie
sparen we voor
een project van
de GZB in
Indonesië. Het
gaat om een ‘Wereldkids’ programma. Vanuit dit
programma wordt medische hulp gegeven op
Java, worden kleine gemeenten ondersteund op
Sulawesi en worden gehandicapte kinderen
geholpen in diverse gebieden.
Als school willen we graag ons steentje
bijdragen aan dit mooie werk. De kinderen zullen
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er in de groepen ook iets over gaan zien. Iedere
maandag mogen de kinderen hier geld voor
meenemen naar school.
 Hoofdluis
Dringend verzoek: check uw kind(eren) zelf op
hoofdluis en behandel indien nodig!
 Vooraankondiging aanmeldweek
De week van 7 t/m 11 februari staat in het teken
van de aanmeldweek. We hopen deze week
ruimte te geven voor kennismakingen en
rondleidingen in de school voor nieuwe ouders.
 Tot slot
We leven in spannende tijden. We merken ook op
school dat het aantal besmettingen toeneemt. We
blijven voorzichtig en alert. Toch zijn we
dankbaar dat het onderwijs door kan gaan en
hopen dat dit zo mag blijven.
Namens de collega’s een hartelijke groet,
J. Teeuw

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.
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Maandkalender
Ma 17 jan
Gr. 3-5: ps. 95 vers 4b
Gr. 6-8: ps. 33 vers 11b
Di 18 jan
Wo 19 jan
Do 20 jan
Vr 21 jan
Za 22 jan
Zo 23 jan
Ma 24 jan
Di 25 jan
Wo 26 jan
Do 27 jan
Vr 28 jan
Za 29 jan
Zo 30 jan
Ma 31 jan

Gr. 3-5: ps. 75 vers 6
Gr. 6-8: Bijbelboeken NT (deel 1)

Gr. 3-5: ps. 79 vers 7
Gr. 6-8: Bijbelboeken NT (deel
2)

Di 1 febr.

Spaar postzegels en kaarten voor het zendingswerk!
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert
dat wel zo’n 30.000 euro op. De moeite waard dus! Ook op school
kunnen postzegels ingeleverd worden.
 Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van
ansichtkaarten.
 Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een
ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding
en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten
hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
 Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten
van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle
maten en vormen.
De inleverbus staat op school bij het lokaal van groep 8a.
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