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Krabbel van de directie
Wat een geweldig Sintfeest hebben wij gehad. Prachtige surprises, mooie tekeningen,
kinderen verkleed als Piet of Sint. Een klein en kort feestje op het plein. Daarna zat Sint
op zijn vaste plek in de aula en kwamen de groepen op bezoek. De kinderen die in
quarantaine zaten konden via Teams meekijken en meedoen. De pieten zijn nog naar een
aantal kinderen geweest om een cadeautje te brengen. Ik wil iedereen bedanken voor
zijn/haar inzet voor het geweldige feest.
En dan zit ik ook voor de buis op zaterdagavond en kijk naar een aflevering van “Even
tot hier”. De tranen over mijn wangen van het lachen bij het lied van de Snottebellekes.
Niet gezien? Zoek het even op!
Er is ook een andere kant van het verhaal, want het is wel waar. Op school vinden wij
alle regels ook lastig. Zijn het niet met alle regels eens, maar we hebben wel een klus te
klaren met elkaar. Voor een rood licht stop ik en ik fiets niet zonder licht over straat. Wij
moeten het met elkaar doen. Wij doen het niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar.
Ik wil alle ouders en verzorgers bedanken voor de flexibiliteit. Kinderen thuis opvangen,
weer nieuwe maatregelen binnen de school, school en werk combineren en organiseren
en geconfronteerd woorden met zoveel wisselingen. Bedankt voor jullie geduld. En ik
wil de ouders bedanken die de moeite hebben genomen om waardering uit te spreken
naar het team. Dat doet ons goed. Want achter de schermen wordt echt keihard gewerkt.
Achter iedere leerkracht zit een mens. De leerkrachten in de school staat ook in de
fontlinie. Wij hebben heel veel besmettingen op school. Daar is niemand schuldig aan,
maar wij hebben wel de verantwoordelijkheid om met elkaar naar oplossingen te zoeken
om zo veilig mogelijk te kunnen werken.
De ISOB-Sint voelde dit goed aan en heeft de leerkrachten een prachtig cadeau
geschonken. Als blijk van waardering en om vol te houden, want wij zijn er nog lang
niet!
Dan komen de kinderen weer op school en worden de ogen groot van de kerstbomen en
de mooie lampjes in de klas. Dat is toch genieten!
Fijne decembermaand!
Saskia

Nieuwe beleid zelftesten bij milde klachten
Vrijdag j.l. is op het nieuws bekend gemaakt dat een negatieve zelftest bij milde klachten
vanaf nu voldoende is om weer school te komen (of naar buiten te gaan).
Wanneer kan een zelftest NIET gebruikt worden
-Bij ernstige klachten zoals koorts en benauwdheid,
-Als “dag 5- test” bij quarantaine
-Als een leerling in quarantaine zit omdat een huisgenoot Corona heeft.
Dit nieuwe advies wordt de komende dagen nog verder gevolgd zodat we goed weten
wat dit zal gaan betekenen voor de JvS en het basisonderwijs.
De eerste zelftesten zijn vandaag meegegeven aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8.
Kerstfeest op de JvS
Op dit moment is het nog onduidelijk wat wij kunnen en mogen organiseren rondom de
kerstdagen. Uiterlijk maandag 13 december zullen wij daar een bericht naar ouders over
sturen.

Agenda
22 dec

Kerstfeest??????

23 dec

14.30 uur start de kerstvakantie

24 dec

Alle leerlingen vrij

25 dec- 9 jan

Kerstvakantie

10 jan

Wij gaan weer beginnen!

Er is er een jarig……..
In december zijn er weer veel kinderen jarig. Ieder kind ontvangt een leuke
kaart namens alle juffen en meesters. Alvast van harte gefeliciteerd en wij
wensen jullie een fijne dag!
In actie voor het goede doel
De OC heeft een fantastisch plan. Zij willen zich gaan inzetten voor het goede doel. Er
zijn mensen in onze omgeving, in ons land en in ons dorp die het zwaar hebben en niet
alle dagen eten op tafel kunnen zetten. Gelukkig is daar de voedselbank. Voedselbanken
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verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet
redden. Zij doen dat uitsluitend met vrijwilligers. En wij gaan helpen!
In de brief van maandag 13 december vertellen wij meer over deze actie. Want wij
moeten met elkaar in actie komen. Dat gaat zeker lukken.
Korte broek Challenge?
Ik kom nog steeds heel veel kinderen in een korte broek en blote voeten tegen op school.
Sommigen hebben ondertussen wel een winterjas aangetrokken. Ik hoorde van een
challenge. “ Wie kan het langste zijn korte broek aanhouden?”
Ik vind dat iedere ouder zelf verantwoordelijk is. Toch wil ik er iets over kwijt. Als wij
pauze hebben dan spelen wij buiten. Dat is gezond. Ook als het regent gaan wij een
frisse neus halen. Dan komen kinderen zonder jas of met open schoenen nat en te koud
terug in de klas. Daarom is het belangrijk om een warme jas aan te trekken en dichte
schoenen. Weer of geen weer…..wij gaan naar buiten.

Kiekjes uit de klas

Op de Juliana van Stolbergschool besteden wij veel aandacht aan lezen en leesplezier.
Het eerste half uur van de dag is het stil in school en wordt er door iedereen gelezen. De
bibliotheek is dit schooljaar weer helemaal vernieuwd door de leerlingen zelf en er is
aandacht voor leesplezier. Hoe leuk was het dat Tijs van Marle zijn boekpresentatie op
de Juliana van Stolbergschool wilde houden. De burgemeester en de wethouder namen
het boek trots in ontvangst. Het boek speelt zich af in de oertijd van……….Castricum.
Alle leerlingen van groep 4 en 5 kregen een exemplaar van het eerste KNOTS boek, maar
er was vooral ook aandacht voor het nieuwe boek, Knots deel 2.
“Knots” is geschreven door Tijs van Marle, hij is ook de schrijver van de Mees Kees-, Dummie de
Mummie-, en Superjuffie- films. Zijn schrijfstijl is vlot, speels, kindvriendelijk en grappig. Het is
een heerlijk fantasievol en avontuurlijk verhaal vol met de gekste gebeurtenissen. Knots is een
beetje een onzeker, klungelig, maar toch ook een ondernemend personage, dat in verschillende
situaties terecht komt. Onverwachts komen er zo toch wel hele leuke, maar soms ook minder fijne
dingen (zoals de pestapen) op zijn pad. kinderen zullen zich zeker in Knots kunnen herkennen, of
misschien hebben ze zelf ook wel net als Knots een heeeeeel druk broertje of zusje die alle aandacht
opeist.

De leerlingen en leerkrachten vonden het geweldig om bij de presentatie aanwezig te
zijn. Van menig kind hebben wij al gehoord, dat ze het boek heel erg gaaf vinden
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