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Belangrijke data voor december:
vr 24 december:
Alle groepen 12.00 uur uit
di 21 dec – zo 9 jan:
Kerstvakantie
Belangrijke data voor januari:
do 20 januari:
Studiedag – kinderen vrij
ma 24 januari:
MR-vergadering

Nieuws algemeen
Kerst
Ook dit jaar beginnen we de kerstvakantie anders dan we gewend zijn. Vrijdag vierden de
meeste kinderen in hun groep het kerstfeest met hun juf of meester, helaas ook voor
sommige klassen geen kerstfeest. Het feest van licht, hoop, verbinding. Feest van de
geboorte van Jezus. We willen u als team van de Julianaschool, samen met uw kind(eren)
en naasten een gezegend kerstfeest toewensen.

Luister
Luister luister,
Het fluistert in de wind:
Er gaat iets moois gebeuren
Een nieuwe dag begint

Luister luister
Het fluistert in de wind:
Er wordt een kind geboren,
Een heel bijzonder kind

Luister luister,
Het fluistert in de wind:
Er wordt een kind geboren,
Een heel bijzonder kind

Dat kindje maakt het licht
Waar het donker is en koud
Vertelt ons allemaal
Dat God van mensen houdt

Een kind vol zonnestralen
Maakt alle mensen blij,
Hij jaagt het duister weg,
De nacht is weer voorbij

Luister luister,
Het fluistert in de wind:
Er gaat iets moois gebeuren,
Een nieuwe dag begint

Luister luister,
Het fluistert in de wind:
Er gaat iets moois gebeuren,
Een nieuwe dag begint

Luister luister,
Het fluistert in de wind:
Er wordt een kind geboren,
Een heel bijzonder kind

Tekst en muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ophaalmoment
Op dinsdagmiddag 21 december is er een ophaalmoment voor de kerstwerkjes van de kinderen. Van 15.15 uur
tot 16.00 uur heeft u de gelegenheid om de spullen op te komen halen. U ontvangt van de leerkracht een parro
bericht als er geen kerstwerkjes opgehaald hoeven te worden.
Personeel
Maandag 20 december zou de laatste werkdag van juf Milou in de klas geweest zijn. Komende weken tot haar
verlof zal zij werkzaam zijn buiten de groep. Na de kerstvakantie zijn de werkdagen van juf Janine maandag en
dinsdag en is meester Marc er op woensdag, donderdag en vrijdag.
Juf Anouk Edelkoort is na de vakantie extra als leerpleincoach op donderdag voor de groepen 3 en 4 .
Sociale veiligheid
Afgelopen weken hebben we weer de sociale veiligheidsvragenlijst van WMK afgenomen bij de leerlingen van
groep 6-8. Deze kunt u terug lezen op de website. Kwaliteitsonderzoek | CBS Juliana (juliana-school.nl)
Studiedag 20 januari gaat niet door
Vanwege alle ontwikkelingen rondom het Coronavirus hebben we helaas moeten besluiten onze bovenschoolse
studiedag met alle collega's van ‘Scholen van Oranje' te annuleren. Praktisch betekent dit dat onze school op
donderdag 20 januari gewoon open is en dat we alle leerlingen op school verwachten die dag.
Dank!
De afgelopen maanden waren een 'meer dan behoorlijke uitdaging' voor ons onderwijs en voor alle mensen die
binnen en buiten onze school bij ons betrokken zijn. Iedere dag was het weer spannend of alle groepen en/of
meesters en juffen op school 'mochten en konden' komen. Corona, quarantaine en ziekte van juffen en meesters
waren aan de orde van de dag. We willen alle kinderen, ouders, opa's, oma's, de kinderopvangorganisaties en alle
juffen en meesters grote complimenten geven voor jullie flexibele, begripvolle en steeds weer energieke inzet om
alles iedere dag weer zo goed mogelijk te laten verlopen. Lessen volgen en geven in Teams, aan hele of halve
groepen, ineens dagenlang in quarantaine vanwege een besmetting in je gezin. Er was in veel groepen op school
en in veel gezinnen van alles aan de hand. Ook de invalleerkrachten die ons hebben geholpen om vervangingen
op te lossen: veel dank! Het was bijzonder om uit zoveel onverwachte hoeken medewerking en blijken van
waardering te mogen ontvangen. Dat heeft ons als team heel goed gedaan!
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 9 verschijnt op maandag 17 januari 2022.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl

