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Beste ouders en verzorgers,
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Nieuwjaar wensen
Aan het begin van dit nieuwe
kalenderjaar wil ik u allen een goed,
gezond en gezegend nieuwjaar
wensen voor u en uw gezin.
We hopen dat het een jaar gaat
worden waarin alles weer ‘normaal’
gaat worden, hoewel dat nog wel
even zal duren.
Met elkaar gaan we ervoor om
kwalitatief goed onderwijs te geven
aan alle kinderen en te zorgen dat zij
ondanks alle omstandigheden een
fijne tijd hebben zowel thuis als op
school!

De eerste schooldag

Vandaag is ‘school’ weer begonnen maar anders dan we gehoopt hadden. Alle kinderen
volgen nu weer online de lessen van school. Voor iedere groep staan er opdrachten en lessen
klaar en er wordt verwacht dat de kinderen die thuis maken. We begrijpen dat het voor u als
ouders ook weer zoeken is naar de juiste ‘modus’ om dit te doen. Er wordt een flinke
inspanning van ons allemaal gevraagd, maar de reacties van kinderen na deze eerste dag
zijn positief!
Op school zijn ongeveer 25 kinderen in de noodopvang en zij maken hun werk hier. We
hanteren daarvoor de normale schooltijden en proberen ook vast te houden aan het
normale schoolritme met pauzes etc. Het is wel gezellig toch wat kinderen te zien en te horen
in de school, dan is het niet helemaal zo stil.
De leerkrachten hebben hard gewerkt om een zeer gevarieerd en interactief aanbod samen
te stellen. Het vraagt van hen weer een andere inzet, maar we hebben veel ervaring
opgedaan in de 1e periode en dat scheelt.
Dit weekend las ik een artikel in het AD over het thuisonderwijs met allerlei tips voor u als
ouders om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik deel dit artikel graag met u, maar
realiseer mij ook dat iedere thuissituatie weer anders zal zijn.
https://www.ad.nl/binnenland/het-thuisjuffen-of-meesteren-gaat-weer-beginnen-negentips~ab00ecb5/

Noodopvang
Er is 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: kinderen die in de noodopvang komen
moeten wel hun thuiswerkopdrachten meenemen.
Dus: (werk-) boeken en opgeladen
chromebook (indien aanwezig).

Studiedag 13 januari

Vanwege de lockdown gaat deze studiedag NIET door en hebben alle kinderen gewoon
online les. De noodopvang is deze dag ook aanwezig. Op een later tijdstip proberen we deze
studiedag nog in te halen. U krijgt daar t.z.t. bericht over.

Zending - actuele stand € 458,94

Op mijn oproep om in plaats van de kerstcollecte een bedrag zelf over te maken hebben
enkele ouders gereageerd waarvoor hartelijk dank! De stand is nu bijna € 500,00 terwijl wij
normaal rond de Kerst op het dubbele bedrag zitten.
Mocht u het vergeten zijn, dan kunt u uiteraard ook nu nog een bijdrage overmaken ten
behoeve van onze sponsorkinderen in Zuid Amerika. Doet u ook mee?
CBS Juliana Leerdam o.v.v. zending IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35

Lief en leed

We ontvingen een prachtig bericht over Milan (gr. 2). De laatste belangrijke scan was positief,
wat betekent dat de situatie zich goed ontwikkeld. Wij zijn daar heel dankbaar en blij mee en
wensen Milan en zijn ouders alle goeds toe!
In het gezin van Nynke (gr. 3) en Boaz (gr. 1) is een broertje Siebe geboren.
Wij feliciteren hen van harte met deze geboorte en wensen hen alle goeds toe!
Verjaardagen januari:
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Fenna
groep 3
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Amélie
5
Maud
groep 7
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5
Micha
groep 5
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Danée
6
Anna
groep 8
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Daan
7
Anton
groep 4
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David
8
Walodia
groep 3
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8
Lieke
groep 8
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Julia
groep 4
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Hannah
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Jette
groep 3
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Thomas
15
Mady
groep 4
31
Renske
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!
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groep 5
groep 2
groep 8
groep 7

Agenda
Schoolsluiting:

ma 04 - 01 t/m vrij 15-01
dagelijks online lessen

Voorjaarsvakantie: ma 22-02 t/m vrij 26-02

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

