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’t Kuierjournaal
15e jaargang no. 9: 11-12-20

Licht
Het zal ongetwijfeld voor iedereen dit
jaar een bijzonder Kerstfeest worden.
Kerstmis gaat over samenzijn met
familie en/of vrienden. Gezelligheid,
verbondenheid en lekker eten. Echter
dit jaar mogen we maar maximaal drie
gasten uitnodigen. Misschien moet u
zelfs wel vervelende keuzes maken?
Daarnaast blijft natuurlijk die 1,5
meter afstand van essentieel belang.
Niet alleen voor u zelf, maar ook zeker
voor uw medemens. Heel
tegenstrijdig, maar op dit moment
geeft u blijk van liefde, hebt u oog voor
uw naaste, door afstand te houden.
Kerstmis wordt ook wel het lichtfeest
genoemd. Kijkt u maar om u heen!
Toch is het soms moeilijk om in deze
donkere dagen het licht wel te zien.
Het corona-virus laat ons juist de
schaduwkanten zien en het is
belangrijk er niet van weg te kijken.

Maar er is nooit alleen duisternis. Er is
ook altijd licht. In deze tijd het licht
(h)erkennen is waarschijnlijk wel een
grotere uitdaging dan het (h)erkennen
van de schaduw. Zeker voor mensen
die door dit virus ziek zijn geworden
of grote financiële offers hebben
moeten brengen.

Ik wens u toe dat u de komende
feestdagen toch het licht in u zelf, de
ander en de toekomst ziet. Wordt
2021 een jaar van hoop en zullen we
uiteindelijk weer leven in een wereld
waarin we het corona-virus hebben
verslagen.

Henri Raanhuis
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Corona
Helaas ondervinden we ook op onze
school al hoe meer direct of indirect
de gevolgen van het corona-virus.
Meerdere leerkrachten kunnen of
mogen de komende week helaas niet
werken. Desalniettemin hebben we tot
nu toe voor elke groep een oplossing,
zodat alle kinderen naar school
kunnen. Mocht het echter de
komende dagen duidelijk worden dat
nog meer leerkrachten thuis moeten
blijven, dan kunnen we u helaas niet
garanderen dat alle kinderen alle
dagen naar school kunnen. Per groep
zullen wij u via Klasbord of de mail op
de hoogte houden van (nieuwe)
ontwikkelingen.
Ondanks dat de kans klein is dat
kinderen zorgen voor besmetting, zijn
helaas toch twee leerlingen van groep
8 afgelopen week positief getest. We
hadden gehoopt door de kinderen een
weekje vrij te geven, dit te kunnen
voorkomen.
Het lijkt het ons wenselijk, met nog
een weekje voor de kerstvakantie,
alles in het werk te stellen om verdere
besmetting te voorkomen.
U mag van ons verwachten dat we ons
houden aan de richtlijnen van de
overheid en daar waar er
onduidelijkheden zijn, nemen we
contact op met de GGD. Verder
hebben we (tijdelijk) de regels nog
meer aangescherpt. Daardoor zijn er
de komende week geen klassen

overstijgende activiteiten. Helaas dus
ook geen advent- en kerstviering met
de hele school. Uiteraard zal er in de
groepen wel volop aandacht zijn voor
Kerst.
We verwachten van u dat u zich
uiteraard ook (minimaal) houdt aan
de gestelde richtlijnen. Daarnaast het
verzoek om uw kind bij corona
gerelateerde klachten, bijvoorbeeld
verkoudheidsklachten, de komende
week niet naar school te laten gaan.
Daarnaast adviseert de GGD kinderen
van de bovenbouwgroepen dan te
laten testen.

Ventilatie
De afgelopen weken hebben we met
behulp van CO-2 meters in alle
groepen gekeken in hoeverre onze
ventilatie voldoet aan de gestelde
richtlijnen. De conclusie is dat we
door onze mechanische ventilatie, in
combinatie met goed gebruik van
natuurlijke ventilatie, kunnen voldoen
aan de gestelde normen. Bij
piekmomenten gaat dit helaas even te
koste van de temperatuur in de klas.
Vooral voor kinderen die bij een raam
zitten. Dan is het gewenst dat deze
kinderen even een ander plekje
krijgen. Echter dit is van korte duur.
Heel snel ontstaat er weer een
aanvaardbare situatie.
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Typecursus
Op vrijdagmiddag 15 januari 2021 begin ik op school met het geven van een leuke
typecursus voor de kinderen van groep 6, 7 en 8. In 11 lessen leren de kinderen met
10 vingers blind te typen. De lessen vinden plaats direct na schooltijd van 14.45 –
15.30 uur.

De lessen duren ongeveer 45 minuten. De kosten bedragen € 145,50. We werken met
een computerprogramma via het internet. Elk kind krijgt een uniek wachtwoord
waarmee ze inloggen op de GigaKids website. Op de site maak je dan de oefeningen,
waarbij het programma bijhoudt welke oefeningen zijn gedaan, hoeveel fouten zijn
gemaakt en met welke snelheid is getypt. Na 11 lessen volgt een examen. Omdat je
ook thuis moet oefenen, heb je thuis een computer nodig met internet. Thuis moet er
ongeveer 15 minuten per dag worden geoefend.
Kinderen moeten tegenwoordig steeds meer met de computer doen, zoals verslagen
maken voor school. Kinderen die met 10 vingers kunnen typen hebben een
voorsprong op leeftijdsgenootjes die dit niet kunnen. Met een typediploma geef je je
kind iets mee waar ze de rest van hun leven plezier aan hebben.
Opgeven kan tot en met 8 januari 2021 via onderstaand mailadres. U ontvangt vanzelf
bericht.
Als je nog meer informatie wilt, hoor ik dat graag.
Erna Borghuis, tel 0547-382830, of e-mail info@typischenter.nl of via de website
www.typischenter.nl
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Kerstkaarten

Juf Cheryl weer terug

In diverse groepen worden door de
Het volgende Kuierjournaal
kinderen kerstkaarten gemaakt.
verschijnt
8 januari
De kinderenop
vanvrijdag
de groepen
1 en 2
hebben kerstkaarten gemaakt voor
hun dierbaren, bijv. opa, oma, en
hebben deze inmiddels samen met de
juf naar de brievenbus gebracht.
Kinderen van andere groepen maken
naast kerstkaarten voor familieleden
ook kaarten voor de bewoners van
Eltheto. Deze kaarten brengen de
kinderen van de groepen 3 t/m 6
donderdagmiddag daar naar toe en
zullen voor bewoners buiten ook een
viertal kerstliedjes zingen. Fijn dat we
op deze manier ook denken aan
mensen die misschien tijdens deze
bijzondere dagen wel eenzaam of
alleen zijn en wij hiermee als school
onze maartschappelijke betrokkenheid
kunnen tonen.

Fijn dat na de kerstvakantie juf Cheryl
weer terug is op school. Zij is dan op
donderdag en vrijdag de juf van
groep 5. Op maandag, dinsdag en
woensdag blijft dit juf Ellen.
Juf Caroline gaat juf Raisa vervangen
op dinsdag in groep 6.
En tenslotte zijn de werkdagen van juf
Caroline en juf Joyce in groep 8
enigszins veranderd. Op maandag,
dinsdag en vrijdag is juf Joyce
aanwezig. Op woensdag en
donderdag is juf Caroline de
leerkracht van groep 8.

Foto Koch
Dee week hebben alle kinderen een
inlogkaart meegekregen. Met behulp
van deze inlogkaart kunt u inloggen
op www.fotokoch.nl en uw
bestellingen plaatsen. Wanneer u
binnen 10 dagen inlogt, ontvangt u
een gratis groepsfoto. Voor vragen
over bestellingen, retourfoto’s of
betalingen kunt u rechtstreek contact
opnemen met foto Koch:
info@fotokoch.nl of 035- 5384114
(zie ook inlogkaart).

Kerstvakantie vrijdag 18 december (12.00 uur)
tot en met vrijdag 1 januari
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Kerstviering in de kerk
Vanwege het corona-virus zullen er dit jaar in de RK-kerken binnen de Sint
Marcellinusparochie geen kerstvieringen worden gehouden. Dus ook op Kerstavond
helaas geen kinder/gezinsviering. Wel is er een speciale gezinsviering op kerstavond
om 17.00 uur online te bekijken via: www.sintmarcellinus.nl > live vieren/video’s
bekijken. We nodigen jullie van harte uit om te kijken, het wordt een prachtige viering!
Deze viering is ook op een later tijdstip te bekijken of de volgende dag.
In deze digitale viering worden de gezinnen met kinderen uitgenodigd om op
1e Kerstdag en/of 2e Kerstdag naar de kerk te komen (volgens de dan geldende
richtlijnen). De kinderen worden in de digitale viering gevraagd iets te maken om met
Kerst in de kerk in de kerstboom te hangen, bijv. een kerstwens/kerstbal enz. Voor de
kinderen die komen hebben we een leuk kerstcadeautje. In het parochieblad staan de
openingstijden van de kerk met Kerst vermeld.
Van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Wilhelmien Wichers Schreur en Jeannette Koopman, pastoraal werkers.

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 8 januari
Kerstkaart
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