Deze

Nieuws algemeen
Adventslied uit kind op maandag
Als het buiten donker wordt
maak ik hier binnen licht.
Een kaars vertelt een oud verhaal:
Het kerstfeest komt in zicht.
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Belangrijke data voor december:
do 23 december:
Kerst in de klas 19.00 uur
vr 24 december:
Alle groepen 12.00 uur uit
za 25 dec – zo 9 jan:
Kerstvakantie
Belangrijke data voor januari:
do 20 januari:
Studiedag – kinderen vrij
ma 24 januari:
MR-vergadering
do 27 januari:
Workshopavond

Je straalt, je schittert als de zon.
Zo maak je mensen blij.
Komende weken bereiden we ons samen met de kinderen voor op het kerstfeest. In
onze methode ‘Kind op maandag’ staan de volgende verhalen centraal.
Een stad is een verzameling straten, parken en pleinen. Er staan huizen, gebouwen en
schuurtjes. Zo’n stad kun je aanwijzen op een landkaart.
Maar een stad is ook een plek vol verhalen, over mensen van vroeger en nu.
In deze adventstijd gaan we met de kinderen op reis naar verhalenstad Bethlehem. We
horen het bijzondere verhaal van Ruth, een vrouw uit Moab. Zij komt met lege handen
naar Bethlehem, maar ontdekt daar hoe God voor mensen zorgt. Ze trouwt met Boaz
en samen krijgen ze een kind, dat later de opa van koning David wordt.
Eeuwen later gaan Jozef en Maria op reis naar Bethlehem. Daar wordt Jezus geboren:
een koningskind, de Messias, de Zoon van God. Na zijn geboorte gaan de wijzen uit het
Oosten op zoek naar het kind. De Schriftgeleerden vertellen dat ze in Bethlehem moeten
zijn. Zo hebben de oude profeten het al voorspeld: uit Bethlehem komt iemand die voor
de mensen zal zorgen!
Kerstviering
De kerstviering op donderdag 23 november in de avond komt te vervallen i.v.m de
coronamaatregelen. We vieren het kerstfeest overdag in alle groepen.

Aanpassing Snottenbellenbeleid
Met ingang van afgelopen vrijdag mogen kinderen met lichte verkoudheidsklachten toch naar school komen,
onder voorwaarde van een negatieve zelftest. De overheid heeft het ‘snottebellen beleid’ op dit punt vanaf 3
december aangepast. U kunt er ook voor kiezen uw kind thuis te houden tot de verkoudheid voorbij is. Ook kunt
u nog altijd een afspraak maken bij de GGD voor een gratis coronatest. De zelftest moet u zelf aanschaffen en
thuis afnemen. De kosten voor een zelftest komen voor uw eigen rekening.
Deze wijziging in het ‘snottebellen beleid’ geldt niet voor kinderen die zich moeten laten testen omdat iemand in
hun omgeving corona heeft. Die mogen een zelftest doen, maar moeten dan alsnog in quarantaine blijven. Ook
na een negatieve uitslag. Op de vijfde dag mogen zij zich bij de GGD laten testen. Als daar de uitslag negatief is,
mogen ze uit quarantaine.
Als u ervoor kiest uw kind in quarantaine niet te laten testen na vijf dagen, dan moet uw kind 10 dagen in
quarantaine blijven.
Zoals eerder bij u aangegeven, adviseert de overheid om kinderen uit groep 6, 7 een en 8, twee keer per week via
een thuistest preventief te testen. Hiervoor stelt de overheid voor de groepen 6, 7 en 8 thuistesten ter
beschikking. Deze testen hebben wij nog niet in ons bezit, maar worden deze week geleverd. De testen worden
aan uw kind meegegeven.
Het advies van preventief thuistesten voor de groepen 6, 7 en 8 staat dus los van het aangepaste ‘snottebellen
beleid’ voor licht verkouden kinderen.

Sinterklaas
Wat hadden we afgelopen vrijdag weer een geweldig Sinterklaasfeest!
Onder leiding van onze
Sinterklaascommissie hebben we een prachtig feest gehad op school. Heel hartelijk dank ook aan alle ouders van
de ouderraad en van de versiercommissie die de school afgelopen periode en komende periode weer gezellig
aankleedt.

Jantje Beton
Afgelopen september hebben onze leerlingen weer meegedaan met de Jantje Beton loterij verkoop. De opbrengst
voor dit jaar is €2203.50. Samen met de leerlingen zullen we bekijken wat we hiervoor aanschaffen aan
speelmaterialen.
Parkeren rond de school
We zien met enige regelmaat auto’s geparkeerd staan in de Goudenregenstraat bij de entree van de school. Dit
is niet toegestaan en leidt tot gevaarlijke situaties.

Bureau leerplicht
Bijgaand een informatiebrief van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) over luxe verzuim en extra verlof.

Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie
22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Pasen
7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie
22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart
18 mei t/m 21 mei 2023
Pinksteren
27 mei t/m 29 mei 2023
Zomervakantie
8 juli t/m 20 augustus 2023

Ingekomen bericht van de Kliederkerk
Op zondag 12 december zou er weer Kliederkerk worden gehouden in de Beatrixschool met het thema
‘KliederKerst’. Door het hoge aantal coronabesmettingen zien we daar deze keer vanaf.
Maar we komen wel met een leuk alternatief: we maken namelijk KliederKerst-pakketjes voor thuis! Zo kun je
met je eigen gezin alsnog KliederKerst vieren! In het pakketje zitten een boekje met leuke opdrachten,
materialen om te knutselen, tips voor een viering en iets lekkers.
Willen jullie als gezin graag zo’n Kliederkerst-pakket? Stuur dan voor 11 december een email naar
kliederkerk@missiedordt.nl. Dan zorgen wij dat er een pakketje voor jullie klaar staat wat je op zondag 12
december tussen 11.00 en 11.30 uur op kan halen bij de Beatrixschool.
Meer weten over kliederkerk? Zie: https://missiedordt.nl/kliederkerk/

Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 8 verschijnt op maandag 20 december 2021.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

