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En toen.. ineens! 

Hieronder het bericht dat Marianne van der Schee 

ook op SocialSchools plaatste.  

 

Beste ouders, 

Eerder dan verwacht is het schooljaar 2020 

afgelopen. De school is gesloten vanwege de 

nieuwe maatregelen om het coronavirus terug te 

dringen. We gaan er nu vanuit dat de schooldeuren 

op maandag 18 januari weer open gaan.  

We beseffen dat de schoolsluiting ingrijpend is. 

Voor de leerlingen en voor u als ouders. En ook 

voor de leerkrachten. We moeten opnieuw 

overstappen naar onderwijs op afstand. De 

leerkrachten zullen alles op alles zetten om hun 

leerlingen en u daarbij zo goed mogelijk te 

ondersteunen. U hoort hier snel meer over via de 

leerkracht van uw kind. 

2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. 

Niet alleen op school maar ook thuis, op het werk 

en in de familie is er door corona veel onzekerheid, 

zorg en soms ook verdriet. Laten we daarom oog 

hebben voor elkaar en waar mogelijk elkaar 

steunen. Meer dan eens beseffen we dat we alleen 

samen verder kunnen. 

Het is voor de kinderen echt verdrietig dat we niet 

samen kerstfeest kunnen vieren. We hebben er zo 

naar uitgekeken. In plaats van samen vieren 

moeten we nu afstand houden en gaan de deuren 

dicht. Dat is onvermijdelijk, maar wel erg jammer. 

Juist in deze donkere dagen kijken we uit naar de 

geboorte van een Kind, naar een nieuw begin en 

een sprankje licht in de duisternis. Gelukkig mogen 

we met voorzichtige hoop uitkijken naar het 

nieuwe jaar. Er komt een vaccin. Dat er snel weer 

normale tijden mogen aanbreken. 

We wensen u goede feestdagen en een hoopvol en 

gezond nieuwjaar toe. En laten we deze dagen 

vooral niet vergeten dat we ook zelf licht kunnen 

zijn voor mensen om ons heen. 

Fieke Blaauwendraad en Marianne van der Schee 

 
Groep 8 NIO 
Op 24 en 26 november hebben de leerlingen van 
groep 8 de NIO gedaan. NIO staat voor Nederlands 
Intelligentie Onderzoek. Dit is een belangrijk 
onderdeel van het schoolverlaterstraject. De 
kinderen hebben hard zitten zwoegen op allerlei 
vragen. Ieder jaar wordt bij onze leerlingen in 
groep 8 de NIO afgenomen. Verder is groep 8 al 
gaan kijken bij de middelbare school en staan er de 
komende tijd nog allerlei belangrijke zaken op het 
programma voor deze groepen.  
 
Sinterklaas 
Op 4 december was het dan eindelijk zo ver! 
Sinterklaas en piet brachten een bezoekje aan de 
KJS. In de ochtend werden de kinderen op de 
Schoolhof welkom gegeten door het tweetal en dat 
was natuurlijk al erg leuk. In de klas kregen zij nog 
een bekertje pepernoten en toen kon het 
surprisefeest beginnen. Er waren prachtige dingen 
geknutseld en er zaten ook mooie gedichten bij. De 
sint vervolgde zijn reis naar de Oranje Nassaulaan. 
De kinderen konden vanuit het raam kijken naar de 
aankomst van de sint. Hij bracht vervolgens een 
bezoekje aan de groepen en er stond van alles 
geschreven over de kinderen in het grote boek. De 
kinderen werden verwend met een cadeautje. Aan 
de hogere groepen werd er nog een bliksembezoek 
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gebracht.  
Wat heeft iedereen weer genoten van deze mooie 
dag!  
 
Groepsdoorbroken werken groep 5-7 
In de groepen 5 t/m 7 wordt er groepsdoorbroken 
gewerkt. Dat betekent dat sommige kinderen naar 
een andere groep gaan om bijvoorbeeld te lezen, 
rekenen of voor spelling. Ze krijgen daar de 
instructie op niveau en ook de verwerking gaat dan 
in die klas. Er wordt op die manier gewerkt in deze 
groepen, zodat er in iedere klas maar een aantal 
niveaugroepen zitten. De leerkracht heeft dan 
meer tijd om instructie te geven en de kinderen 
kunnen ook beter samen werken. De kinderen zijn 
inmiddels gewend aan deze manier van werken en 
het gaat heel goed.  
 
Startklas 
Op 20 januari zal de startklas gaan beginnen. Dit is 
een nieuwe groep, want er zijn veel nieuwe 
aanmeldingen van kinderen. Er komen kinderen 
van verschillende leeftijden bij elkaar in deze klas. 
Juf Nelleke is dan weer terug van 
zwangerschapsverlof en zal samen met juf Debby 
voor deze groep staan.  
 
Gezonde school 
Als kinderen jarig zijn, dan is het natuurlijk 
ontzettend leuk om te trakteren. Vanwege Corona 
willen wij u vragen om alleen verpakte traktaties te 
trakteren aan de leerlingen. En wilt u deze zoveel 
mogelijk gezond houden? Als de kinderen iets 
willen trakteren aan de leerkrachten (en dat hoeft 
echt niet hoor!) dan moeten dit ook verpakte 
traktaties zijn.  
Alvast bedankt! 
 
Nieuwe rapporten 
Voor de kinderen die al een keer een rapport 
hebben ontvangen op de KJS weten hoe deze eruit 
ziet. Op dit moment wordt er hard gewerkt om een 
nieuw rapport te ontwikkelen. Als het lukt, dan 
krijgen de kinderen deze al aan het einde van 
januari mee naar huis.  
 
Planning 

21-12-2020 tot 
01-01-2021 

Kerstvakantie 

04-01-2021 Start online thuisonderwijs 
25-01-2021 Studiemiddag. De kinderen 

zijn om 12.00 uur vrij. 

29-01-2021 Rapporten mee!  

01-02-2021 tot 
05-02-2021 

Rapportgesprekken met de 
leerkracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet u hoe het voelt 

om onderweg te zijn 

naar ergens, je weet niet waar; 

je huis diep ingepakt in zak of tas 

je hart verborgen onder kleren 

je hoop onzichtbaar voor je uit 

en een kind 

dat naar je kijkt, vertrouwt 

dat jij het weet 

en hem daar brengt waar hij hoort 

Een oud verhaal, 

opnieuw verwoord 

in elke krant 

vandaag de dag 

Let op het Kind: 

hij heeft een kracht 

die, hen en jou, heel onverwacht, 

de juiste leiding geeft 

en Licht brengt 

ook in de donkerste nacht. 

Felicia Dekkers 

 
 
 
 

Namens het hele team een hele fijne 
kerstvakantie, mooie feestdagen en een 
gezond 2021 toegewenst!  
 
 

 
 
 


