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De herfst is nu echt begonnen en op het plein spelen de kinderen heerlijk met de bladeren. Op
school gaat alles gelukkig zijn gewone gang: er wordt goed gewerkt in de groepen, de
fietsverlichting van de bovenbouw is gecontroleerd, de kleuters werken volop binnen het
thema herfst en in de gang slingeren weer handschoenen en mutsen. Alles heel normaal dus!
Er gebeurt veel in deze tijd, dichtbij en ver weg. Soms denken we dan dat onze kinderen dat
allemaal niet zo sterk meekrijgen, maar daar kunnen we ons flink in vergissen. Als voorbeeld
deel ik met u iets wat sterk leeft in een onderbouwgroep met betrekking tot Sint en Corona.
“Juf, als Sinterklaas naar Nederland komt uit Spanje, dan wordt hij misschien wel ziek en gaat
dan dood! Dan is Sinterklaas er niet meer!”
Wij vergissen ons schromelijk als we denken dat kinderen niet nadenken over Corona. Zij horen
niet anders van ons als volwassenen. En voor je het weet zit de angst er diep in. Laten we
daarom alert blijven op hetgeen wij als volwassenen met elkaar bespreken in het bijzijn van
kinderen. Bespreek zelf ook binnen het gezin wat relevant is en wat niet. En kijkend naar het
genoemde voorbeeld: als dit ook geldt voor uw kind, bedenk dan wat je over het bestaan van
Sint wel of niet wilt uitleggen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat onze kinderen zoveel
mogelijk zorgenvrij mogen opgroeien.

Bijbelverhalen
Het volk Israël nadert het beloofde land. Mozes is een oude man geworden en sterft. Jozua
wordt de nieuwe leider om het volk het beloofde land in te leiden. Het is voor Jozua best
moeilijk om zo’n groot leider op te volgen.
Kan ik het wel, luistert het volk wel naar mij?
Gelukkig laat God zien hoe Hij Jozua wil helpen. Hij
bemoedigt hem en zorgt dat andere leiders Jozua moed
inspreken. En God waarschuwt hem dat Jozua wel
gehoorzaam moet blijven aan Gods woord.
Mooi is het om te lezen dat God weet waar wij mensen
mee kunnen zitten, welke zorgen wij ons maken en welke
problemen wij verwachten. En dan komt het erop aan
dat wij net als Jozua onze hulp van Hem verwachten.
God laat ons niet aan ons lot over, Hij gooit ons niet
zomaar in het diepe. Wel vraagt Hij ook van ons dat wij
trouw zijn en trouw blijven. Dat vraagt lef en volharding,
maar dan staan we er ook nooit alleen voor!

Zending - actuele stand € 243,37

Doet U ook mee?

Iedere dinsdag kunnen de leerlingen geld meenemen voor de zending. We sparen voor onze
adoptiekinderen die wij ondersteunen via de Stichting Woord en Daad.
U kunt ook een bedrag ineens overmaken naar onderstaande rekening:
CBS Juliana Leerdam o.v.v. zending IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35

Controle hoofdluis

Zoals u weet wordt er momenteel niet actief gecontroleerd op school of er hoofdluis is.
Daarom is het heel belangrijk dat u zelf met regelmaat de koppies van uw kinderen nakijkt. Wij
krijgen soms een melding van een ouder binnen en dan berichten wij de hele groep dat er
hoofdluis is geconstateerd.

Controle fietsverlichting

Afgelopen maandag is van groep 6, 7 en 8 de
fietsverlichting gecontroleerd door onze wijkagent Paul en
fietsenmaker Bas. Het ging allemaal vlot en er waren
gelukkig slechts enkele fietsen die niet helemaal voldeden
aan de richtlijnen. Blijft u zelf ook alert of alles goed
functioneert, zeker in deze tijd wanneer het weer vroeg
donker is.

Richtlijnen rondom Corona vanuit het protocol PO-raad

Aangezien er soms wel vragen leven over wel/niet thuisblijven van kinderen, deel ik met u het
gedeelte uit het protocol dat hiervoor van toepassing is. Uiteraard kunt u altijd even contact
opnemen met school bij twijfel.
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Alle
leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar school.
Thuisblijven en testen* is wel nodig als kinderen:
•
•
•

een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen
deel uitmaken van een uitbraakonderzoek
ernstig ziek zijn

* Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en leerlingen op de basisschool hoeven niet
getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.
Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:
•
•
•

als de leerling koorts heeft of andere COVID-19 gerelateerde klachten;
als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
als een huisgenoot van de leerling koorts en/of last van benauwdheid heeft.

Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel)
hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten
minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact
opnemen met de huisarts als het kind ernstige
klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen
uiteraard getest worden.
•

Wanneer een leerling positief getest is op
corona moet hij/zij ten minste 7 dagen
thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas
weer naar school en de opvang als hij/zij na

•

•

deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich
moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve
uitslag heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon,
thuisblijven.

Viering Sinterklaas
Zoals al eerder aangegeven zal de viering van Sinterklaas anders verlopen dan anders. Er zal
geen gezellige intocht zijn op het plein, maar Sint is met 2 roetveegpieten gewoon in de hal
aanwezig als de onderbouw daarheen gaat. Zij houden alle drie gepaste
afstand tot de kinderen. De onderbouw zal in 2 groepen ( 1 en 2 samen en
3 en 4 samen) in de hal hun gezellige viering hebben. In de bovenbouw
worden zoals altijd lootjes getrokken en het feest wordt gevierd op vrijdag
4 december. Wel moeten de surprises op donderdagmiddag 3 december
al gebracht worden na schooltijd. We zetten de surprises bij de tafels in de
gang. Surprises worden verpakt in een vuilniszak zodat de kinderen niet zien
voor wie het is.
Viering Kerstfeest
Ook het Kerstfeest kan niet doorgaan in de kerk zoals we
gewend zijn. Wij willen op school een film maken waarin
alle groepen een aandeel hebben, bijvoorbeeld zingen
van kerstliederen, een stukje toneel of een declamatie.
Dan maken we hier één Kerstviering van die we dan gaan
kijken in de groep. Ook kunnen we de link dan delen met u
zodat u toch betrokken bent bij onze viering.
Verjaardagen november
2
Liv
groep 1
4
Lize
groep 6
5
Jesse
groep 7
6
Niek
groep 1
8
Willemieke groep 8

10
16
17
20
23

Tim
Naomi
Man-Chun
Gideon
Wessel

groep 5
groep 3
groep 7
groep 6
groep 6

Agenda
donderdag 12 november: vergadering OR
vrijdag 13 november:
lootjes trekken groep 5 - 8
vrijdag 20 november:
studiedag – alle groepen vrij
donderdag 19 november: vergadering MR
vrijdag 4 december:
viering Sinterklaas
vrijdag 18 december:
viering Kerstfeest op school
vrijdag 18 december:
alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur

Kerstvakantie:

maandag 21-12 t/m vrijdag 01-01-2021

maandag 4 januari:

eerste schooldag nieuwe jaar

Hartelijke groet, mede namens alle collega’s,
Caroline van Reenen
Directeur CBS Juliana

