Christelijke Opleidingsschool

Het team van de
Christelijke
opleidingsschool
wens u allen
gezegende
kerstdagen
en boven alles een
gezond en coronavrij
2021
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Max: Ik wens dat de armen het
beter krijgen in hun leven. Roos: Ik wens dat mijn
oma beter wordt want die zit in een rolstoel, er is iets fout
gegaan met de operatie. Julian v. D: Ik wens dat het beter gaat
met mijn oma , want ze heeft heel veel last van haar rug en geen
tanden meer. Joris: Ik wens dat iedereen een fijn en gezond jaar heeft.
en dat iedereen gelukkig blijft. Jonas: Ik wens dat ik met de kerst met mijn hele
familie een keer met vakantie kan. Noor: Ik wens dat we samen kunnen zijn met
kerst Kees: Ik wens dat er weinig corona patiënten komen. Febe: Ik wens iedereen
Een fijn kerstfeest. Saar: Ik wens dat ze in arme landen kerst mogen vieren. Guus:
Ik wens dat al de mensen met corona weer beter mogen worden. Harlen: Ik wens dat
alle armen het fijn zullen krijgen en ook misschien geld kunnen krijgen om te eten. Luna:
Ik wil dat iedereen een fijne kerst krijgt. Ook mijn oma want die ligt in het ziekenhuis
Julian v R: Ik hoop dat kerst niet verpest wordt door corona. Isabelle: Ik hoop dat niemand ziek wordt met de kerst. Stein: Ik hoop dat iedereen een mooie kerst krijgt . We
denken dan aan Jezus die is geboren. Zarah: Ik hoop dat iedereen kerst kan vieren en dat
iedereen gelukkig is. Stijn B. : Fijne kerst voor iedereen en hoop dat mijn opa het fijn
heeft in de hemel. Marc: Ik wens dat het een fijne kerst wordt. Damon: Ik hoop
dat virus weggaat want i mis mijn vader heel erg. Jasmijn :Ik hoop dat de kinderen
in arme landen ook kerst kunnen vieren. Sem: Ik hoop dat iedereen fijn bij
elkaar kan komen en een fijne kerst kan krijg . Huig: Ik wens de klas een
fijne kerst toe.

Thea en Sander wensen u fijne feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar
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Namens de juffen en de kinderen van groep 7b hele fijne,
gezellige en gezonde feestdagen
gewenst! Hieronder leest u de
persoonlijke kerstwens van elk
kind:
Pepijn: Lieve ouders, bedankt
dat jullie zo behulpzaam zijn. Ik
wens jullie een fijne kerst met z’n
allen!
Siegfried: Mijn kerstwens voor
2020 is dat alle papa’s en mama’s
gezond blijven en een vrolijk
kerst kunnen vieren met de hele
familie!
Bing: Ik wens dat mijn ouders
ondanks corona een fijne kerst
hebben!
Katyusha: Ik wens voor mijn ouders dat corona zo snel mogelijk
weggaat of dat er snel een vaccin
komt, liefs!
Raffaël: Mijn kerstwens voor
alles ouders is, dat ik iedereen
veel sterkte wens met corona.
We hopen allemaal dat corona
weggaat, maar ik hoop dat het
volgend jaar weg is.
Barliene: Ik wens alle ouders
een hele fijne kerst, ondanks dat
er corona is
Ruben: Ik wens mijn ouders een
fijne kerst en dat we het toch
leuk hebben, ondanks corona. Ik

wens ook dat de ouderen niet
alleen zijn.
Eveline: Ik wens dat de sterretjes aan de hemel ook voor mijn
ouders zullen schijnen.
Julia Klinkenberg: Ik wens dat
mijn ouders gezond blijven.
Jayden: Ik wens mijn ouders een
gelukkig kerstfeest en een gelukkig 2021
Ilse: Ik wens mijn ouders een
vrolijk kerstfeest en een gelukkig
nieuwjaar!!
Mijs: Mijn kerstwens voor 2020
is dat iedereen een leuke kerst
heeft, ook al is er corona en dat
het misschien toch nog leuk
wordt.
Babette: Ik hoop dat corona snel
voorbij gaat en dat ik en mijn
zussen snel weer leuke dingen
kunnen doen, liefs!
Fiene: De beste kerstwensen
aan iedereen!
Julia Kuyt: Lieve papa’s en mamama’s, heb een fijne kerst ondanks corona.
Charlie: Ik wens je een hele fijne
en gezonde (zonder corona)
kerstmis dit jaar, liefs!
Naomi: Mijn kerstwens voor
2020 is dat elke dag jullie vrede
geven mag en bergen van geluk,
een heel jaar aan een stuk! Liefs!
Hans: Ik wens alle ouders een
goede kerst!
Lize: Mijn kerstwens is dat corona snel voorbij gaat en dat we
dan met z’n allen wat leuks kunnen gaan doen.
Juliët: Mijn kerstwens is dat mijn
vader thuis is bij kerst, want dat

is ook leuk voor ons allemaal! Ik
wens mijn ouders een lang, gelukkig en gezond leven!
Hailey: De kerstboom is versierd, oud en nieuw wordt gevierd. Veel geluk en liefde voor
komend jaar wens ik jullie met
elkaar.
Mark: Ik wens dat jullie een
goed en fijn 2021 hebben, zonder
coronagedoe.
Amber: Ik wens dat iedereen
een fijne kerst heeft en een leuk
2021.
Doutzen: Fijne kerstdagen en
een gelukkig 2021!
Elisa: Gezellig met de kerstboom, op de bank en merry
christmas and happy new year!
Rachel: Dat we allemaal een fijne kerst en een fijn 2021 hebben.
Fientje: Ik wens dat het superleuk wordt en dat we het gewoon met elkaar kunnen vieren.
Stan: Hoi pap en mam, fijne
kerst! De eerste zonder opa. Helaas kan die er niet bij zijn, maar
we maken er een gezellige kerst
van!
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Dirk: fijne kerst dagen en een fijne jaarwisseling.
Gert: fijne kerst en een gelukkig nieuw jaar.
June: fijne kerstdagen
Vivian: fijne feestdagen iedereen doei
Scott: fijne kerst iedereen en een gelukkig nieuw jaar
Lotte: fijne kerst en gelukkig nieuw jaar groetjes Lotte.
Bloem: fijne kerstdagen en pas op met vuurwerk groetjes bloem
Rick: fijne kerstdagen :)
Danne: gezellige feestdagen
Niek: fijne kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar!
Maralin: fijne feestdagen liefs Maralin
Naomy: veel plezier met kerst liefs Naomy
Nadine: gelukkig nieuwjaar liefs Nadine
Simone: veel plezier en gelukkig nieuwjaar liefs Simone.
Davey: fijne kerst!!!!!
Miles: fijn 2021 groetjes Miles
Evie: fijne kerst
Nick: fijne kerst en doe de groetjes van mij

Liam: fijne kerst iedereen groetje Liam
Abel: fijne 2021 en groeten van Abel
Coen: fijn jaar groetjes Coen
Denise: fijne kerst en heb en leuke 2021 hoop dat de corona weg gaat:)
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Groep 3A
Juf Chantal & Juf
Thelinde wensen
iedereen
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Nu Kerstmis gloort en het jaar 2020 ten einde loopt beleef ik gemengde gevoelens.
Afscheid nemen van een leuke groep met 31 verschillend van karakter kloppende
hartjes, einde van een leven lang les geven aan de COS, geen dagelijkse contacten
meer met mijn collega’ s, niet meer de wekker op 6.07 uur.
Mijn fietsritje met vaak wind tegen over de Boulevard.
Hoeveel schepen liggen er vandaag? ‘Goedemorgen!’ tegen de bekende vroege
wandelaars. Het gestuntel in het donkere slopje van de dependance om het sleutelgat
te vinden.
Als leraar vond ik het heerlijk de leerling te observeren in zijn ups en downs, de
emoties te doorgronden en naar oplossingen te zoeken.
Streng, warm , flexibel en rechtvaardig zou ik op mijn spiegel willen schrijven.
Er begint een nieuw leven zeggen ze.
Ik denk aan de herder die weer terugkeert naar de velden van Efratha. Hij heeft het
wonder aanschouwt en in het Kind nieuw leven gevonden. Maar nu weer snel naar de
realiteit terug a.u.b. Je bent niet altijd in het licht en in de zevende hemel, vaak is het
keihard werken, zoekend tussen barrières naar mogelijkheden en onmogelijkheden.
Waarom verdwaalt dat schaap nou weer voor de zoveelste keer? Ik heb die leerling
notabene al drie keer gewaarschuwd! Ik roep toch als ouder dat het huiswerk gedaan
moet worden en wat nu weer? En iedere keer dat gemekker van de grazende kudde
waarin ik ook mijn eigen stem herken. Nou ja, ik probeerde meer een hoedende
herder te zijn -laat ik eerlijk zijn- op zoek naar grazige weiden. En wat hebben mijn
leerlingen en ik in de loop der jaren vele rijke plekjes vol voeding gevonden, ook dat.
Mede dankzij mijn collega’ s en u als ouders. En vergeet de wilskracht van de kinderen
zèlf niet als je de motiverende sleutels aan weet te reiken.
2021 wordt een bijzonder jaar.
Mijn leerlingen van groep 6a verhuizen van gebouw en krijgen een andere nieuwe
frisse leerkracht. Oké, ik kan makkelijk afstand nemen van de school, maar gaat mij dat
ook lukken nu ik definitief de sleutels inlever? Die heerlijke toneelstukjes vol emotie
voor de klas, de spelende clown vol blijdschap en verdriet en het vertellen van Gods
liefde in bijbelverhalen.
De jaarwisseling van dit in vele opzichten bijzondere jaar wordt gelukkig vooraf gegaan
door Kerstmis. Een nieuwe toekomst wordt geboren en Hij gaat uitnodigend mee het
nieuwe jaar in.
De beloften vol Licht en Leven zijn sterker dan welk vuurwerk ook!
Piet van der Bent
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Een lieve kerstgroet
van iedereen uitgroep 1b
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Beste ouders,
Na 34 jaar werkzaam te zijn geweest, ga ik binnenkort de school verlaten. Ik heb
al die jaren met heel veel plezier op de C.O.S. gewerkt en heb heel wat kinderen
in de klas gehad. Het was ook heel leuk om kinderen van oud-leerlingen in de
klas te mogen hebben. Ik kijk terug op een hele mooie tijd op de C.O.S., met heel
veel lieve collega’s. Bedankt ouders, voor de fijne samenwerking met jullie, de
goede contacten en het gestelde vertrouwen in mij! Ik wens u fijne feestdagen en
een gezond 2021 toe!
Juf Hanny
Ook voor mij is het moment aangebroken om de school te verlaten. In 1978 als
jong broekje op de school begonnen en vervolgens heel wat kinderen voorbij zien
komen. Meestal als meester van groep 8 en daarna samen met juf Blondi als directie. Ook als directielid bleef er gelukkig volop contact met de kinderen. ’s
Woensdags met de plusgroepen, maar ook de contacten door de RT en IB. Ik kan
heel dankbaar terugkijken op een hele fijne periode van 43 jaar, waar ik mij volop
thuis voelde op de C.O.S. Al die jaren lang letterlijk en figuurlijk fluitend naar
school. Heel bijzonder om op deze wijze met een fijn team samen met onderwijs
bezig te zijn. Ik wil dan ook via deze weg alle ouders bedanken voor de prettige
samenwerking en het gestelde vertrouwen in mij.
Meester Pronk
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Fijne kerstdagen en een heel gezond en
gelukkig 2021!

De kinderen en de juffen van groep 2D

Christelijke Opleidingsschool

4A

Christelijke Opleidingsschool

7A

Groep 7a wenst iedereen fijne kerstdagen en een gezond en een
voorspoedig 2021
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