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Aan de ouders / verzorger(s)
Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.
Door middel van deze nieuwsbrief informeren we u over de lopende zaken in
onze school. Wij proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden. Bekijk ook
de website en de Parro app voor informatie.
Hartelijke groet, mede namens het team, Danielle van den Berg- de Jong
Voor alle data geldt Deo Volente.

Om bij stil te staan
Allereerst wil ik u alle goeds en Gods zegen wensen voor het nieuwe jaar.
De start van 2021 is helaas anders van start gegaan i.v.m. de 2de
scholensluiting. Wij bidden en hopen dat de periode van thuiswerken niet al te
lang zal gaan duren en dat wij de kinderen snel weer mogen ontmoeten.
God zorgt
’t Is vaak niet te verklaren, hoe God de dingen doet,
Totdat je toch eindelijk, zijn Vaderarm ontmoet.
Hij troost je en bemoedigt als alles duister lijkt.
Weet, wat gebeuren mag, dat Zijn liefde nimmer wijkt.

Wij feliciteren
Juf Saskia met haar zwangerschap. Wij wensen juf Saskia en haar gezin een
goede zwangerschapsperiode toe.
Geboorte
Wij feliciteren de familie van Reenen met de geboorte van hun zoon Reint.
Reint is het broertje van Siem (groep 1). Wij wensen familie van Reenen een
hele goede periode met elkaar en wensen hen Gods zegen toe!
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Mogelijke verlenging schoolsluiting
De kans op een verlengde scholensluiting is zeer groot. Vanavond horen wij
meer vanuit de overheid maar in deze nieuwsbrief alvast de evaluatie van de
afgelopen week. Na de vakantie zijn wij enthousiast begonnen met online
lesgegeven via Teams. Diverse ouders hebben aangegeven dat deze manier
van werken fijn, maar ook heel intensief is. Traag internet, diverse momenten
inbellen via Teams leveren ook stress op bij leerling en leerkracht. Wij ervaren
dit ook als team. Bij deze tweede scholensluiting zien wij ook een grote stijging
bij de noodopvang, wat het geven van online onderwijs onder druk zet.
Als de scholen langer dicht blijven, zullen wij ons aanbod en de werkwijze
enigszins aanpassen zodat het wellicht overzichtelijker wordt voor de
thuissituatie en behapbaar voor de leerkrachten blijft.
Op donderdag 14 januari wordt u d.m.v. een informatiebrief op de hoogte
gesteld van de nieuwe ontwikkelingen.

Studiedag 20 januari
Op woensdag 20 januari staat er in het jaarrooster een studiedag gepland. De
studiedag gaat door als de scholensluiting wordt verlengd. De
ontwikkelthema’s van de studiedag kunnen dan gewoon doorgaan (deels op
afstand). Op deze dag zijn de leerlingen vrij en krijgen geen huiswerk.

Gaan de scholen open dan zal de studiedag komen te vervallen.

Herinnering: Belangrijkste RIVM maatregelen update 2 december 2020
Zie de bijlage (beslisboom – verkouden – kind- 0 t/m groep 8)

Herhaling mededelingen:
Toestemmingsverklaring privacy
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. U kunt dit zelf
doen via de Parro app. Wilt u dit dan ook z.s.m. doen?
1. Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
2. Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
3. Geef aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
Heeft u hulp nodig dan kunt u altijd even langskomen, dan help ik u graag.

Trakteren
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Wij merken als leerkrachten dat er steeds grotere traktaties de school binnen komen. De
kinderen kunnen dit vaak niet op of zijn heel lang bezig om de traktatie op te eten. Dit dilemma
hebben wij met de MR besproken en de afspraak gemaakt om voortaan 1 ding te trakteren. Te
denken aan 1 zakje chips, 1 koek, 1 stuks snoep, 1 stuk fruit (gesneden mag uiteraard ook) of 1
stuks speelgoed.

Fruitdag

Woensdag is fruitdag op de KJS.
Hoeveel fruit u meegeeft beslist u uiteraard zelf. Wel graag in een handzaam en gemakkelijk
eetbaar formaat.

Bibliotheekboeken

Elke leerling kan max. 3 boeken per week (kosteloos) lenen. Wilt u een stevige tas meegeven
zodat de boeken niet beschadigen? Het uitlenen zal in het vervolg op vrijdag van 13.00-14.00 uur
plaatsvinden.

Ouderportaal en Parro

U kunt, als ouders, inloggen in het ouderportaal van onze school. Dit kan via:
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
Ben u uw inloggegevens kwijt, graag even een mailtje naar d.jong@jslag.nl. Dan ontvangt u
nieuwe gegevens.

Luizencontrole

Elke tweede week na de vakantie (dinsdag) worden de leerlingen op luizen gecontroleerd. Wij
gaan ervanuit dat u uw kind(eren) zelf goed controleert.
De kinderen komen in de eerste week dus luisvrij naar school. In de tweede week komen de
luizenmoeders controleren of de leerlingen daadwerkelijk luisvrij zijn.
Als uw kind(eren) luis heeft, krijgt u hier persoonlijk bericht van.

Informatieborden

Bij de ingang van de kleuters en bij de ingang van groep 3/4 hangt een speciale plek om posters
op te hangen.
Een deel van de prikborden is bestemd voor de school om informatie te delen over
onderwijskundige zaken en een ander deel waar u als ouders posters op kunt hangen voor
speciale activiteiten in de wijk. Dit voorkomt de grote hoeveelheid posters op de ramen. U kunt
zelf de posters ophangen op de daarvoor bestemde plek. Als school delen wij geen folders meer
uit.

Agenda
Januari
12
13
14

Julianapost
Klusavond 3 (gaat niet door)
Informatiebrief
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20
27

Studiedag (kinderen hebben geen huiswerk)
GMR vergadering
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