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Beste ouders, 

Wat fijn om iedereen weer terug op school te zien! Het is allemaal natuurlijk nog niet 

‘gewoon’ en we hebben te maken met extra maatregelen die getroffen zijn om het her-
openen van de school zo veilig en verantwoord mogelijk te doen. We zien vooral blije 
kinderen, die vrolijk kletsen en die graag weer speelafspraakjes willen maken. Het is voor 
sommigen echt wel even wennen om zich te concentreren in de klas, de juf wordt nog 
weleens mama genoemd en sommige kinderen moeten er aan wennen dat ze dingen 
weer zelf moeten doen . De leerkrachten kijken tevreden terug op deze eerste week. 
Volgende week nog een week volle bak aan de slag. We gaan dan beginnen met het in 
kaart brengen van waar alle kinderen staan na de scholensluiting en het online onder-
wijs. Na de voorjaarsvakantie werken wij dit verder uit, zodat we aan de hand van het 
rapport met ouders en leerlingen in gesprek kunnen gaan: waar staan we? Wat willen we 

bereiken? En wat is daarvoor nodig?  

Voor nu een goed weekend en geniet nog van het ijs en de sneeuw (doe wel een beetje 

voorzichtig, we zien iedereen volgende week graag weer in de klas!). 

Hartelijke groeten, Hellen 

Weer naar school…  

Wat gebeurt er op de 
J.P. Waale? 

 Alle activiteiten zijn tot de 
meivakantie onder voorbehoud 
vanwege de coronamaatregelen 

 Schoolfruit: delen we uit op : 
woe—do– vrij 

 Woe 17 feb. schooladvies gr.8 
(via Teams) 

 Voorjaarsvakantie: maandag 22 
t/m vrijdag 26 februari 
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Terug van verlof (gr.1/2C) 
Na de voorjaarsvakantie komt Juf Susan weer terug van haar verlof. Na de geboorte van 

dochter Rosa heeft zij aaneengesloten haar ouderschapsverlof opgenomen.  

Juf Susan werkt op donderdag en vrijdag in groep 1/2C. Dat betekent dat Juf Melanie    

volgende week voor het laatst werkt in deze kleutergroep.  

Groep 6 
Hallo allemaal, 

Ik ben Rosalyn van den Bosch. Vanaf 9 februari ga ik aan de slag als zij-instromer op deze leuke school. Ik zal de 

rest van dit schooljaar op dinsdag en woensdag lesgeven aan groep 6, samen met Juf Lotte. 

Daarnaast studeer ik in Utrecht aan de Marnix Academie en hoop ik op deze manier 
binnen 2 jaar volledig bevoegd leraar basisonderwijs te zijn. Ik heb er in ieder geval 

heel veel zin in om bij jullie aan de slag te gaan! 

Naast studeren en lesgeven ben ik getrouwd met Joris en heb ik 2 prachtige kin-
deren. Ik hou van muziek, voetbal, wandelen en onderneem graag leuke dingen met 

m'n gezin.  

Ik zie jullie snel! 

Met verlof (gr.1/2B) 
Na de voorjaarsvakantie gaat Juf Elze met zwangerschapsverlof. Het heeft lang 
geduurd voordat we een goede invulling hadden weten te vinden voor dit ver-
lof. Gelukkig is dat gelukt! En ook nog met een voor de kinderen bekend gezicht 
(mede dankzij alle filmpjes die tijdens de scholensluiting zijn gemaakt):                

Juf Melanie komt naast Juf Lotte te staan.  

Hoe gaat het er nu uitzien voor gr.1/2B? 

 

 

 

Door deze wijziging verandert er ook iets voor groep 5. Daar zal Juf Renske tot de zomervakantie op dinsdag 

extra werken. Voor groep 5 staat hieronder het overzicht van de werkdagen van de leerkrachten: 

 

 

Wij wensen Juf Elze een heel fijne periode thuis toe! Daarnaast zijn we heel blij met de flexibiliteit van Juf Lotte 

en Juf Renske, waardoor het mogelijk is om met deze constructie én Juf Melanie te gaan werken.  

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Juf Melanie Juf Melanie Juf Lotte Juf Lotte Juf Melanie 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Juf Renske  Juf Renske  Juf Melanie Juf Renske  Juf Renske 

gr.1/2B 

gr.5 
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 gymmen 
Na de voorjaarsvakantie stelt de gemeente de gymzalen weer open. Dat betekent dat we daar dan weer terecht 
kunnen. Voor de kleuters zullen de juffen in Parro aangeven welke groep wanneer op maandag aan de beurt is. 

Voor de overige groepen: 

Maandag:                                      Donderdag:  

10.00 – 10.40 uur gr.5                  10.00 – 10.40 uur gr.3 

10.40 – 11.20 uur gr.6                  10.40 – 11.20 uur gr.4 

11.20 – 12.00 uur gr.7/8               11.20 – 12.00 uur gr.7/8 

Geen stress???! 

Géén studiedag 18 februari 

 

Vanuit ons bestuur stond op 18 februari een studiedag gepland.                                  
Deze is vanwege de coronamaatregelen geannuleerd.                                                    

Dit zal dus gewoon een lesdag zijn.  

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 

Het zijn uitdagende tijden. Het coronavirus is er helaas nog steeds. De maatregelen zijn zelfs weer strenger geworden. Hier-
door werk je misschien thuis (best lastig met kinderen om je heen), kun je er minder op uit en kunnen onderlinge irritaties 
oplopen. Misschien hebben jij of jouw kind daarom last van onzekerheid of stress.  
 

Wij zijn er voor jou! 
We beseffen goed dat deze tijd erg moeilijk kan zijn. Maar je kunt altijd terecht bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Op het 
consultatiebureau of op school. Dus weet je even niet hoe je de sfeer thuis gezellig houdt? Heb je vragen over je kind? Of 
zorgen over het coronavirus? Bel of mail ons gerust. 
 

Onze dienstverlening in coronatijd 
Onze contactmomenten gaan zo veel mogelijk door. Op locatie, digitaal of telefonisch. Volg het laatste nieuws hierover op 
www.jongjgz.nl/coronavirus.  
 

Contact 
Joelle Paans 
Jeugdverpleegkundige Jongjgz. 
Email. jo.paans@jongjgz.nl  
Tel. 0630351846 
 
 
Contactcentrum Jong JGZ 
ma t/m vr  08.30-16.30 uur    
088-1239924   
Zuid-Holland Zuid   
contact@jongjgz.nl   
www.jongjgz.nl    
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