NIEUWSBRIEF

BASISSCHOOL JAN LIGTHART

Nieuwsbrief december
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
En daar is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2020….

№ 4- 2020-2021 december
Agenda december
4 dec

Sinterklaas op school

17 dec

Kerstviering info volgt nog

18 dec

Alle lln om 12.00 uur vrij!

18 dec

Start kerstvakantie
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Marith Stam
Anna Evers
Nienke Pranger
Thijs Pranger
Sem Westra
Marthijs Verhaar
Milan van Baal
Ella Ruiter
Wessel Kremer
Lotte Rietmeijer
Vera Faber
Danni Velthuis
Joell Koster
Sven Löwik

groep 5
groep 3
groep 1/2
groep 1/2
groep 5
groep 6
groep 1/2
groep 3
groep 5
groep 5
groep 6
groep 3/4
groep 3
groep 7

Tja, wat schrijf je in zo’n laatste informatiebrief van een raar en
onwerkelijk jaar. Wij zijn blij dat we 2020 kunnen afsluiten en
kijken vol goede moed naar 2021.
Wat hebben we met zijn allen hard gewerkt en wat werd er nog
meer dan anders een beroep gedaan op de creativiteit, flexibiliteit
en inzet van het team dit afgelopen jaar. Maar, het is ons gelukt,
om de school draaiende te houden! En we hebben ook in deze
spannende en rare tijden toch op een fijne manier kunnen werken
aan de ontwikkeling van al onze leerlingen, in een goede sfeer! Dit
is een compliment aan onze leerlingen, ouders en team.
Wij hopen als team dat wij u in 2021 weer snel op de oude manier
binnen school mogen begroeten.
Wij wensen u allemaal, een fijne vakantie, gezellige Kerstdagen en
een gezond en gelukkig 2021!

Team Jan Ligthart
Afwachten...en gezellig maken
Het blijven onzekere tijden. Dagelijks updates van de landelijke
Corona-cijfers, getallen die er niet om liegen, een toenemende
druk op zorgpersoneel en ziekenhuis en (sociale) media die nonstop berichten over Corona.
Ook voor onze school geldt dat Corona een behoorlijke impact
heeft op ons dagelijkse handelen. De organisatorische druk is hoog
op school. Het is iedere dag toch afwachten wat er komen gaat.
Voor u thuis zal dit ongetwijfeld herkenbaar zijn.
We gaan er in ieder geval voor zorgen dat dit een gezellige maand
voor de leerlingen wordt, waarop ze met plezier en een goed
gevoel terug kunnen kijken. En, we wachten 2021 met spanning af!
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Pietenochtend een succes!
Ook dit jaar hebben we weer een super gezellige pietenochtend gehouden. Het
was weer een groot succes. Groep 1 t/m 4 heeft genoten van een fantastische
Pietenochtend. Wat een boel pietjes waren er deze ochtend. En, wat konden ze
goed op daken klimmen, cadeautjes in de schoorstenen gooien.
Dankzij de hulp van groep 8 hebben de kinderen in deze rare tijd toch nog kunnen
genieten van de spelletjes en andere activiteiten. Wat was er een fijne en gezellige
sfeer.
Groep 8 top gedaan! Jullie zijn kanjers!
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Nieuwe Leerlingen
Nieuwe leerlingen op school
Ook deze maand mogen we weer
nieuwe leerlingen op de Jan Ligthart
verwelkomen.
Hallo;

Sven Limmen in groep 0,1,2
Tessa ten Veen in groep 0,1,2

Sinterklaas op de Jan Ligthart
Hij komt…………hij komt…… die lieve goede Sint…
Dat vinden we heel erg fijn!
We zullen dat dit jaar echter wel anders moeten organiseren dan in voorgaande
jaren. We willen nl. geen risico’s lopen met betrekking tot verspreiding van het
coronavirus en we moeten natuurlijk helemaal voorzichtig zijn met de Sint, gezien
zijn leeftijd.
Dit jaar zal Sint niet op een grootste manier binnengehaald worden zoals u anders
van ons gewend bent. Sinterklaas komt uiteraard op school maar zonder een
uitgebreide aankomst met ouders, helaas. Hierover heeft u inmiddels een mail van
Chantal ontvangen. Gelukkig kunnen we het hele feest wel gewoon vieren voor de
kinderen en dat is het allerbelangrijkste!
Als ouders kunt u toch iets meekrijgen van onze sinterklaasviering door na afloop
van de schooldag, het fotoboek te bekijken. Hierover ontvangt u een mail van juf
Mandy.

We heten jullie van harte welkom
bij ons op de Jan Ligthart en
wensen jullie een leerzame en
fijne schooltijd toe.
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Kerstmis
Ook voor het Kerstfeest zijn we dit jaar afhankelijk van de beslissingen die genomen worden in door het bestuur
en de regering.
Over de precieze invulling van het feest kunnen we u nog geen concrete informatie geven. Wel staat vast dat we
op donderdag 17 december Kerst op school zullen vieren. We kunnen u nog niet vertellen of dit een kerstdiner
of kerstontbijt of lunch zal zijn. De kerstcommissie komt z.s.m. met een passend voorstel.
Een reden om te kiezen voor een kerstontbijt/lunch, is omdat wij geen extra ‘verkeersstromen’ van ouders op
gang willen brengen. Er kunnen dit jaar ook geen ouders aanwezig zijn bij de kerstviering en zal de kerstmusical
van groep 7 helaas ook niet doorgaan.

Positieve test… En dan? Informatie vanuit de GGD
Getest…
Op het moment dat u zich laat testen mag uw kind nog gewoon naar school. Tenzij u koorts en/of
benauwdheidklachten heeft, uw kind ook milde klachten heeft of u besluit dat uw kind, in afwachting van de
uitslag, niet naar school gaat.
Uitslag:
Op het moment dat u positief getest bent moet het hele gezin in quarantaine. Dit betekent dat uw kind(eren)
ook niet naar school mogen. Wij zullen vanaf dat moment ‘onderwijs op afstand’ gaan verzorgen, waarbij uw
kind huiswerk van de leerkracht zal krijgen.

Emoties bij kinderen

Het is volkomen te begrijpen dat alle ontwikkelingen van de laatste tijd, emoties en bepaalde gevoelens met
zich meebrengen. Mocht u deze signaleren bij uw kind, schroom dan niet om dit te delen met de
groepsleerkracht.
Via deze link komt u op een pagina waar van alles staat over kinderen en Corona. Een nuttige en informatieve
site als u in gesprek wilt met uw kind over Corona.
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Praten-over-coronavirus/Praten-met-kinderen-over-het-coronavirus
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Voorleeskampioen
Uit de voorlezers uit groep 5 t/m 8 is een winnaar gekozen. Ayla heeft welverdiend de titel ‘voorleeskampioen
op de Jan Ligthart 2020’ gekregen! Gefeliciteerd!

Broertjes en zusjes aanmelden
Om goed zicht te houden op de instroom van leerlingen, en dus ook op het aantal te formeren groepen, willen
wij u, als ouders die al kinderen hebben op de Jan Ligthart, vragen om uw twee of driejarige kind z.s.m. in te
schrijven. Kinderen zijn pas bij ons ‘in beeld’ als er ook een aan-meldformulier is binnengekomen.

Kerstbakjes
Om de school in Kerstsfeer te brengen, gaan alle leerlingen een Kerstbakje maken. Nadere informatie over de
datum, volgt nog. Leerlingen van groep 8 zullen de kinderen uit groep 1 en 2 assisteren bij het maken van een
Kerstbakje. Wilt u alvast samen met uw kind wat spulletjes voor dit bakje verzamelen? Het is namelijk de
bedoeling dat alle leerlingen zelf een bakje, groen en Kerstversiersels meenemen naar school.

Blijf zelf ook alert op hoofdluizen!!
Wij kunnen het niet vaak genoeg herhalen. Een besmetting met luizen kan op ieder moment plaatsvinden. Het
blijft daarom heel belangrijk dat u zelf regelmatig het haar van uw kind(eren) controleert. En, mocht u zelf
luizen of neten hebben geconstateerd, neem dan, z.s.m. contact met de groepsleerkracht op.
Hieronder vindt u 2 linkjes over hoe u hoofdluis kunt herkennen, controleren en behandelen.
https://www.rovid.nl/rivm/aco/2020/rivm-aco-20200213-id8ypgjq0-web-hd.mp4
https://www.rivm.nl/hoofdluis
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Online ouder gesprekken
Terugkijkend op alle digitale gesprekken die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden, kunnen wij als team
tevreden zijn. Het was goed om elkaar toch op deze manier te kunnen ontmoeten en in gesprek te kunnen gaan.
Deze wijze van contact met elkaar, biedt ook zeker kansen en mogelijkheden voor de toekomst.
Als u vragen of opmerkingen heeft, dan horen of lezen wij dat graag, zodat wij er ook iets mee kunnen doen.

Laatste schooldag voor de kerstvakantie
Op vrijdag 18 december, de laatste schooldag voor de kerstvakantie, werken we van 8.30 uur tot 12.00 uur. We
verwachten iedereen op maandag 4 januari 2021 weer op school. Wij wensen u alvast een hele fijne, gezellige
vakantie. Geniet van elkaar en blijf gezond!

Een hartelijke groet, namens het hele team,
Mandy de Bruijn

