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Algemene informatie:
2020!
Wat een onverwacht eind van een bizar jaar!
Ik ben trots op alle collega’s, kinderen, ouders en werkgevers die er alles aan gedaan hebben om de
eerste lockdown-periode te overbruggen. Met als ‘toegift’ het van de ene op andere dag organiseren
van opvang en inrichten thuisonderwijs i.v.m. de tweede lockdown. Ik voel me vereerd om voor deze
grote groep betrokkenen te mogen werken.
Ik wil graag een extra dank uit laten gaan naar de leden van de ouderraad. Het afscheid van groep 8
afgelopen schooljaar en dit jaar het schoolontbijt, het sinterklaasfeest en op de valreep het
vervroegen van het kerstontbijt richting kerstlunch vlak voor de lockdown. Deze activiteiten voor de
kinderen konden allemaal in een aangepaste vorm doorgaan. Bedankt allemaal!
Collega’s.
Graag wil ik Yvonne Bongers bedanken voor haar invalperiode in groep 1/2A. Na de vakantie zal Ruth
Witteman haar taak overnemen. Een lastige start zo voor een nieuwe collega, maar het zal zeker
lukken!
Geen nieuwsbrief.
Tijdens de lockdown-periode verschijnt geen nieuwsbrief. Ik zal, indien nodig, een apart bericht uit
laten gaan. De meeste directe informatie en contacten lopen via de leerkrachten m.b.v. Hangouts,
Parro en de mail.
Noodopvang.
Het woord zegt het al. Wij organiseren noodopvang voor ouders van cruciale beroepen, zodat zij hun
werk kunnen voortzetten zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over de opvang van hun
kinderen. De lesdag voor deze kinderen verloopt anders. Zij worden in de school opgevangen door
onze leerkrachtondersteuners, overblijfouders of externen. Ook betreft het hier kinderen van alle
leeftijdsgroepen.
De aanvraag voor noodopvang verloopt alleen via mij (tonkuiters@ssba.net). Vermeld de namen van
uw kind en hun groepsnummers, opvangdatum en het beroep van beide ouders. Kinderen waarvan
beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen komen sowieso in aanmerking van noodopvang.
Gezinnen waarbij één ouder in een vitale sector werkt worden verzocht aannemelijk te maken dat er
geen andere oplossing is voor de opvang van hun kind (eren. Dit klinkt streng, maar ik heb simpelweg
maar weinig personeel beschikbaar voor de opvang.
Ik verzoek u uw aanvraag te doen voor 1 januari, zodat ik de organisatie kan rondkrijgen.
Kinderen die in aanmerking komen voor noodopvang worden om 8.30 uur bij het hek van het
kleuterplein opgehaald door de begeleider. Om 14.00 uur worden zij ook weer bij het hek door u
opgehaald. Het is dus niet de bedoeling dat u het plein opkomt of de school ingaat.
Mocht u in de gelegenheid zijn om uw kind eerder op te halen, dan kan dat altijd.

GRAAG ZIE IK U WEER GEZOND EN WEL IN 2021.
HOPELIJK ONDER MEER PLEZIERIGE OMSTANDIGHEDEN!
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
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Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

04-01
05-01
06-01
07-01
08-01

Online lessen, alleen noodopvang vitale beroepen.
Online lessen, alleen noodopvang vitale beroepen.
Online lessen, alleen noodopvang vitale beroepen.
Online lessen, alleen noodopvang vitale beroepen.
Online lessen, alleen noodopvang vitale beroepen.

Groepsinformatie.
De kleutergroepen:
Ondanks dat het een onverwachte korte week werd, hebben wij dit dinsdagmiddag toch nog gezellig
af kunnen sluiten met een heerlijke Kerstlunch.
Willen de ouders die de uitnodiging van Google Classroom via Cloudwise (zie mail van Erwin Lebbink)
nog niet geaccepteerd hebben, dit voor 4 januari nog doen? Er staan hele leuke opdrachten klaar voor
de kleutergroepen. Iedereen heel veel succes met het thuiswerken.
Hele fijne feestdagen en een gezond 2021!
Groetjes,
De kleuterjuffen

Groep 3:
Lieve ouders en kinderen,
Wat een gekke week is het voor ons allen geweest.
Gelukkig hebben wij er dinsdag nog een gezellig dag van gemaakt samen. We hebben het lokaal
lekker donker gemaakt en alle lichtjes aangedaan. Op het digibord stond een gezellig
kersthaardvuurtje en een zacht muziekje. We hebben lekker geluncht en gekletst en hebben daarna
een kerstfilm gekeken. Alle (werk)boeken en chromebooks zijn meegegeven naar huis. Met een gek
gevoel sluiten we deze week af. Langzaamaan worden de kerstspullen opgeruimd en gaan we vol
goede moed aan de slag om de komende periode door te komen.
Ik wil jullie een hele fijne, welverdiende kerstvakantie en een gelukkig en gezond 2021 wensen.
Juf Demi

De groepen 4:
Wat was het een onverwacht, rare week. Gelukkig hebben we het zo voor de vakantie toch nog
gezellig met elkaar af kunnen sluiten. Met dank aan de ouderraad was er een stukje stol en een lekker
mandarijntje. We hebben ons best gedaan om alles zo goed en duidelijk mogelijk uit te leggen en klaar
te zetten voor het thuisonderwijs na de vakantie. Maar nu eerst even lekker genieten van een klein en
knus Kerstfeest en Oud en Nieuw met elkaar. Wij wensen u het allerbeste voor 2021!
Fijne vakantie, juf Aukje, juf Carla, juf Danny en juf Hanna

Groep 5:
Dinsdag hebben we genoten van een gezellige Kerstlunch! Fijn om het jaar zo af te sluiten!
We wensen iedereen gezellige Kerstdagen toe en een goed begin van 2021.
U hoort van ons in het nieuwe jaar!
De leerkrachten van groep 5.
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Groep 6:
En dan opeens gaat de school eerder dicht en gaan de juffen na de kerstvakantie online lesgeven.
Best een hele grote verandering weer voor jullie. Dinsdag hebben jullie goed geholpen om te
controleren of alle spullen mee naar huis gingen. Dat was een hele stapel. Jullie mogen de boeken en
werkschriften nog even aan de kant laten liggen. Eerst vakantie. Het kerstwerkboekje mogen jullie
natuurlijk gebruiken en zorg ervoor dat je Chromebook goed is opgeladen voor 4 januari.
Afgelopen dinsdag hebben we toch nog een gezellige lunch en middag gehad. We kregen iets lekkers
van de ouderraad en we hebben spelletjes gedaan.
Na de vakantie op 4 januari starten de juffen met de online lessen. Al het werk staat in Classroom en
we spreken jullie via Hangouts.
Er is ook een brief verzonden namens het team aan de ouders. Daar staat bijvoorbeeld in hoe je in
moet loggen, hoe laat we de dag starten en op welke momenten je vragen kunt stellen aan de
juffen. We vertrouwen erop dat dit gaat lukken.
Prettige feestdagen, een fijne vakantie en tot 4 januari!
De juffen.

De groepen 7:
Wat een gekke week was dit. Aan het begin van de week hebben jullie nog keihard gewerkt. Jullie
maakten zelfs nog een aantal toetsen! Omdat het kerstontbijt niet door kon gaan vanwege de
lockdown, hebben we dinsdag de lunch extra gezellig gemaakt. Jullie zaten in groepjes bij elkaar en
kregen kerstbrood en mandarijnen van de Ouderraad. Daarna hebben we alle boeken en
Chromebooks uitgedeeld zodat jullie na de vakantie thuis hard aan de slag kunnen. Rust eerst lekker
uit, dat hebben jullie zeker verdiend! Tot in 2021 via Google Hangouts en hopelijk heel snel weer
gezellig in de klas!
Groetjes de juffen!

Groep 8:
Dat was wel een hele korte week! Gelukkig konden we op dinsdag nog op een leuke manier de
kerstvakantie inluiden. En dankzij de ouderraad kon dit ook nog met wat lekkers.
Fijn dat we alle spullen aan de kinderen mee naar huis konden geven. Zo kunnen ze na de
kerstvakantie snel aan de slag.
Daarnaast staat er natuurlijk ook weer veel werk klaar online in de agenda van Google Classroom.
We zullen dan iedere dag om 9 uur met de online lessen beginnen. We hebben de groep in tweeën
gedeeld, omdat niet alle leerlingen tegelijk in één gespreksgroep kunnen.
Daarnaast maken we ook verschillende groepjes waaraan we dan instructie aan gaan geven.
Om deze verschillende groepen aan te kunnen maken hebben we alle leerlingen een uitnodiging
gestuurd voor Google Hangout. Het zou fijn zijn als alle kinderen deze uitnodiging zo snel mogelijk
accepteren dan kunnen wij starten met het maken van de groepjes.
We hopen dat het inderdaad bij de afgesproken twee weken blijft en dat we elkaar dan weer in de klas
zien.
We wensen iedereen fijne feestdagen en een heel gezond 2021!
Groeten van Henriëtte en Joukje
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De jarige(en):
20-12
20
25
26
28
30
31
1-1
1
1
2
8
8
10
12
16
17
19

Teije van Klink (2011)
Ryan List (2012)
Wick Loos (2010)
Zoey van Kralingen (2014)
Elin Koek (2009)
Aiden van Zuijlen (2011)
Thijs Krijgsman (2010)
Baraa Alkhouli (2012)
Fatema Al Osman (2012)
Omar Al Osman (2009)
Amy Huigsloot (2010)
Dyon van Muyden (2010)
Nikki van Oers (2010)
Fedde Hartog (2015)
Kiki Volwater (2013)
Floris van Kralingen (2010)
Nezih Davulcu (2014)
Ilyas Zelliji (2012)
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4A
6
1/2A
7B
5
7B
5
3
7A
8
7A
7A
1/2A
4B
6
3
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