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Beste ouders/verzorgers,
Wie had nu kunnen bedenken dat ik deze nieuwsbrief zou schrijven in een lege school,
zonder kinderen, zonder teamleden, maar vooral zonder kerstgezelligheid. We hadden zulke
mooie plannen om een mooie kerstviering te houden en op een warme manier afscheid te
nemen van dat “rare” jaar 2020.
Helaas zijn we geconfronteerd met een nieuwe lockdown en hebben we de school overhaast
moeten sluiten. Gelukkig hebben we door een grote dosis daadkracht in het team dinsdag
nog wel een soort van kerstafsluiting gehad, maar toch anders dan we gedacht hadden. Ook
met het team had ik een mooi samenzijn in gedachten om nog even stil te staan bij 2020,
maar ook dat hebben we online gedaan.
Ik heb het al meerdere keren uitgesproken, maar blijf het toch doen. Ik wil jullie allemaal
hartelijk danken voor de manier waarop jullie hebben meegewerkt aan de aanpassingen die
we vanwege corona hebben moeten doen.
Dat gaat van overschakelen naar een continurooster, tot het thuis opvangen van de kinderen
tot aan het niet in de school mogen komen.
Juist dan is goede communicatie en een korte lijn tussen school, ouders en kinderen zo
belangrijk. Zolang we de overtuiging hebben dat iedereen het beste met de kinderen voor
heeft en daarvoor hun stinkende best doen, zal de fijne en warme sfeer die er op JongLeren
hangt blijven. Daar hebben we elkaar voor nodig en daarom dank ik jullie ook voor het
vertrouwen dat jullie in ons hebben.
Hoe 2021 zal verlopen is nog niet helemaal duidelijk…… Ja er is een vaccin, maar nee, we
weten nog niet wanneer we profijt hebben hiervan. Hoe lang zullen de beperkende
maatregelen nog gelden en doorspelen op school???? We weten het echt niet. We hebben
wel twee dingen geleerd: We moeten niet te snel juichen en we kunnen heel snel schakelen.
Ik wens jullie, ook namens het hele team een fijne vakantie, een saamhorige kerst en een
zeer hoopvol 2021.
Vuurwerk was ooit bedoeld om de kwade geesten te verbannen. Helaas gaat het vuurwerk
niet door, want ik weet wel iets wat we willen verbannen met elkaar!
Zorg goed voor elkaar!!!!
Noodopvang en uitleen devices
Helaas zitten we na de vakantie nog in een lockdown.
Op school wordt noodopvang geboden aan kinderen waarvan de ouders in een cruciaal
beroep werken. U heeft via Scala hiervoor al een eerste inventarisatie kunnen invullen. Aan
het einde van de eerste vakantieweek, of begin van de tweede week krijgt u informatie over
het definitief hiervoor opgeven.
Door met name de midden- en bovenbouw kinderen wordt nu veel op de computer

gewerkt. Mocht uw kind hier thuis geen beschikking over hebben, mag er één van school
geleend worden. Hiervoor moet wel een gebruiksovereenkomst getekend worden.
Vanaf 4 januari kunnen deze geleend worden. U kunt zich hiervoor via social schools
opgeven bij mij.
Het laatste Coronanieuws en maatregelen vindt u ook op onze website:
www.obsjongleren.nl

Uitslagen enquêtes
Onlangs heb ik jullie gevraagd om twee enquêtes in te vullen.
1 over het invoeren van een continurooster en 1 over de schoolveiligheid.
Bij deze ene korte samenvatting:
Schooltijden:
Door zowel de ouders als het team is in grote meerderheid gekozen om het continurooster
ook na de coronatijd te handhaven. Dat houdt in dat we dit schooljaar afmaken zoals we het
gewend zijn nu, dus van 08.30 – 14.15 uur. Komend schooljaar voeren het continurooster
definitief in. De komende maanden gaan we bekijken welke schooltijden we dan precies
gaan draaien. Ik probeer daar rond 1 mei op terug te komen, zodat u ruim de tijd heeft om
afspraken te maken met de BSO.
In de enquête werd ook uw mening gevraagd over het Hoorns model (gelijke tijden voor de
onder- en bovenbouw). Hiervoor was een lichte voorkeur bij de ouders, maar het team wees
het in een grote meerderheid af. We hebben daarom besloten dit nu niet in te voeren. We
blijven de ontwikkeling hierover wel volgen.
Ook werd nog een suggestie gedaan voor het 5-gelijke-dagen model. Dit is door zowel een
meerderheid van de ouders als van het team afgewezen, dus dat gaan we niet invoeren.
Deze besluiten zijn in de MR genomen waarin een afvaardiging van het team en de ouders
zit.
Schoolveiligheid:
In deze enquête werd op 8 onderdelen gevraagd hoe uw kind de veiligheid op school
beleeft.
Op 7 gebieden was de score heel hoog, maar op 1 onderdeel werd duidelijk lager gescoord.
Dat waren de vragen over of uw kind durft in te grijpen of er iets van te zeggen als een ander
kind gepest wordt.
Middels Kanjertraining gaan we kijken hoe we ook dat onderdeel kunnen verbeteren.
Het gemiddeld eindcijfer dat we van u kregen was een 8,5 en dat is echt heel hoog. We zijn
blij dat u zo’n goed en veilig gevoel bij onze school heeft.

Komende activiteiten
Vrijdag 18 december
Woensdag 30 december
Vrijdag 1 januari
Zaterdag 2 januari
Maandag 4 januari
Dinsdag 19 januari

Start vakantie
meneer Kees jarig
Gelukkig nieuwjaar!!
juf Heleen jarig
Weer thuisonderwijs
uitleen devices
Hopelijk weer gewoon naar school………

Tot zover deze 5e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Ik wens jullie allemaal een goede, gezonde, prettige, rustige en coronavrije vakantie.
Zorg goed voor elkaar!!!
Volgende nieuwsbrief: 29 januari
Met vriendelijke groeten,
Kees Willemse, directeur

