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Beste ouders en verzorgers,
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Gistermorgen was ik al begonnen aan deze brief, maar vandaag moest ik hem herschrijven.
Vanaf morgen, woensdag 16 december gaan de scholen dicht tot in ieder geval 18 januari.
Dat betekende gisteren in één keer heel veel regelen en bedenken en vandaag de laatste
keer de kinderen ontmoeten.
Laat ik voorop stellen dat ik dankbaar ben dat wij deze extra dag nog hebben gekregen. We
konden vandaag in alle rust met elkaar de kerstfilm van onze Kerstviering bekijken. We
hebben ook rustig met de kinderen gesproken over wat er komen gaat en hoe dat zal zijn. De
kinderen konden met al hun vragen bij ons terecht en dat is al een heel verschil met de eerste
lockdown.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een brief namens stichting LOGOS. Wij zijn als school erg
blij met de support en steun vanuit LOGOS en dat is merkbaar en voelbaar ook in deze brief.
Onderstaand lied wil ik u graag meegeven in deze roerige tijden. Alles verandert, niets is meer
wat het was en toch…God blijft altijd dezelfde! Hij laat nooit los het werk dat Hij is begonnen.
Laten we daaraan vasthouden en knielen bij de kribbe van Bethlehem.

Wij blijven geloven dat onder miljoenen
de Heer van de schepping
een plan met ons heeft.
Waarin zich Zijn heil
en mijn twijfels verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft.
Namens het team wens ik u Gods zegen voor het kerstfeest en voor het nieuwe jaar!

Zending - actuele stand € 345,14

Doet U ook mee?

Normaal gesproken zouden we met ons Kerstfeest een collecte houden voor de zending.
Dat leverde meestal een prachtig bedrag rond € 600,00. Helaas kunnen we geen kerstfeest
met elkaar houden en dus missen we ook de opbrengst van deze collecte.
Graag doe ik hierbij de oproep om massaal ons zendingsproject te steunen zodat onze
opbrengst echt een flinke boost krijgt!
CBS Juliana Leerdam o.v.v. zending IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35
Dank u wel!

Lief en leed
Juf Julia is nog steeds thuis vanwege Corona. Gelukkig gaat het steeds iets beter met haar en
we hopen haar ergens in januari weer te ontmoeten.

Online lessen
Er is al flink voorwerk gedaan door de collega’s en de kinderen hebben vandaag een
pakketje werk mee naar huis gekregen. Vanmorgen hebben we met de directies van
stichting LOGOS gesproken om samen af te stemmen hoe we te werk gaan. Duidelijk is
geworden, dat leerkrachten deze week voor Kerst nog geen online lessen zullen geven, maar
wel werk klaar zullen zetten in de Cloud voor de kinderen.
Er zal geen echte druk zijn van werk dat dringend af moet. Wel is het
advies de kinderen deze week vast te laten inloggen om te kijken of
ze bij alle gegevens kunnen.
De leerkrachten gebruiken deze week verder om lessen voor te
bereiden voor ná de vakantie, zodat zij straks tijdens de kerstvakantie
ook echt even afstand kunnen nemen en kunnen uitrusten.

Noodopvang

Er is weer de mogelijkheid om gebruik te maken van de noodopvang.
Voor wie is deze noodopvang bedoeld?
- Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep.
- Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk
nodig is.
Uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel
als mogelijk zélf thuis regelen. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze
ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.
De school levert noodopvang tijdens de schooluren en de BSO gedurende de reguliere
openingstijden van de kinderopvang. Dit geldt alleen voor ouders die al een contract hebben
bij de BSO. U dient ook zelf bij de BSO aan te geven of u daarvan gebruik wilt maken.
Belangrijk
Deze week is er noodopvang op school mogelijk voor:
- woensdag16 december van 8.30 - 12.30 uur
- donderdag 17 december van 8.30 - 14.30 uur
vrijdag 18 december van 8.30 - 12.00 uur
Opgeven voor deze dagen graag per direct via de mail bij directie.juliana@stichting-logos.nl

Chromebooks

Er zijn veel aanvragen binnengekomen om een Chromebook te lenen. Wel wijs ik u erop dat
het gebruik van de Chromebooks voor uw eigen risico is. Bij eventuele schade bent u daar zelf
verantwoordelijk voor. Velen vroegen zelfs om 2 Chromebooks, maar daar kunnen we in de
meeste gevallen niet aan voldoen. Wij moeten op school ook enkele Chromebooks
achterhouden voor kinderen in de noodopvang.
Vandaag hebben de oudste kinderen een Chromebook meegekregen van wie is
aangegeven dat daar behoefte aan is.

Boeken en werkboeken van school

De kinderen hebben ook een flinke tas vol met (werk-)boeken van school meegnomen.
Graag uw aandacht hiervoor dat de boeken netjes en heel blijven.

Laatste werkdag juf Nellie
Vandaag stond juf Nellie voor het laatst voor groep 5. Een rare manier om afscheid te nemen
maar wel fijn dat het nog kon vandaag. De kinderen hebben iets leuks voor haar gemaakt en
vanmiddag hebben ze met elkaar een gezellige tijd gehad. Na de kerstvakantie zal juf Nellie
terugkomen in de vervanging van de zwangerschap van juf Dorieke. Dat zal ergens in de 2e
helft van januari zijn.
Juf Dorieke neemt nu deels afscheid van groep 7 aangezien zij na de vakantie wel de online
lessen kan verzorgen voor groep 7. Ik informeer u t.z.t. wanneer zij echt met verlof zal gaan.
Verjaardagen december:
16
Milan
groep 2
20
Rosalie
groep 2
21
Milou
groep 7
21
Fleur
groep 8
22
Ayden
groep 3
22
Mees
groep 7
25
Mees David groep 7
30
Lenny
groep 8

6
Anna
7
Anton
8
Walodia
8
Lieke
11
Julia
13
Jette
15
Mady
16
Amélie
17
Anne
Verjaardagen januari:
19
Danée
1
Robert
groep 4
22
Daan
1
Kyara
groep 7
23
David
2
Lucas
groep 5
24
Manuel
4
Jason
groep 3
29
Antoni
5
Fenna
groep 3
31
Hannah
5
Maud
groep 7
31
Thomas
5
Micha
groep 5
31
Renske
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

groep 8
groep 4
groep 3
groep 8
groep 4
groep 3
groep 4
groep 3
groep 3
groep 5
groep 1
groep 8
groep 4
groep 5
groep 2
groep 8
groep 7

Agenda

Kerstvakantie:

maandag 21- 12 t/m vrijdag 01-01

Schoolsluiting:

maandag 04 - 01 t/m vrijdag 15-01
dagelijks online lessen

Voorjaarsvakantie: maandag 22-02 t/m vrijdag 26-02

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

