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Beste ouders, 

In de laatste week voor de kerstvakantie liep het allemaal anders dan gedacht!!!             

Onverwacht kregen we op maandag te horen dat ook de basisscholen ‘s woensdag     

gesloten zouden zijn…. Dat zette heel veel flink op zijn kop! 

Iedereen had zo uitgezien naar de kerstviering, dat wij dat toch heel graag door wilden 
laten gaan. En dat lukte! In plaats van een kerstontbijt op woensdag, werd het een kerst-
lunch op dinsdag. En ook de kerstbingo werd een dag naar voren gehaald. Dat was    
mede mogelijk door de inzet van onze ouderraad op de achtergrond en de flexibiliteit 
van het teamleden. Naast de kerstviering moesten wij ook de voorbereidingen treffen 
voor de online lessen en de noodopvang organiseren. Hartverwarmend waren de       

berichtjes die we als waardering voor deze inzet via Parro mochten ontvangen! Dank. 

Ook willen wij graag de sponsors bedanken die de kerstlunch mede mogelijk gemaakt 
hebben: Corbion/Purac, Autoservice Marco de Rie, Maatschap Mourik-Van den Berg en 

Jolanda van Haarlem.  

 

Alles anders…ook de Kerst.. .  

Wat gebeurt er op de 
J.P. Waale? 

 Alle activiteiten zijn tot de 
voorjaarsvakantie onder 
voorbehoud vanwege de 

coronamaatregelen 

 Maandag 4 januari:            
studiedag alle kinderen vrij            

(ook geen online les) 

 Dinsdag 5 tot 18 januari = 
scholensluiting:                  

online lessen via Teams                                         
(wel noodopvang op school) 
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Studiedag 4 januari 
Op maandag 4 januari hebben wij een studiedag gepland. Wij gaan  
deze dag aan de slag met kwaliteitskaarten voor rekenen, spelling, taal/

lezen en ook spelend leren bij de kleuters.  

Deze studiedag laten we doorgaan, omdat goed onderwijs met of      
zonder Corona noodzakelijk is. Op maandag 4 januari zijn alle kinderen 
dus nog vrij. Er zijn geen online lessen en er is die dag ook geen nood-

opvang.  

Op naar 2021... 
 

We kijken terug  

op een bijzonder jaar. 

Wij wensen jullie  

heel fijne feestdagen. 

En voor het nieuwe jaar gezondheid, 

liefde, geluk en vooral veel samen. 

Zorg goed voor elkaar! 

Schoolsluiting/noodopvang 
Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de scholen tot 18 januari 2021 gesloten. Gedurende deze periode 
zullen de leerkrachten online onderwijs op afstand geven. Hou hiervoor Parro in de gaten. Dagelijks komt daar 
een bericht op met de planning en de herinnering voor de instructiemomenten met de leerkracht via Teams.   

Bij de kleuters gaat dit iets anders, maar ook dit zal via Parro kenbaar gemaakt worden. 

Op school zullen onderwijsassistenten en stagiaires aanwezig 
zijn om de noodopvang te verzorgen. Hierover hebben      
desbetreffende ouders bericht gehad. Ook hier zullen          
uiteraard alle hygiënemaatregelen van kracht blijven. Als   
gezinnen in quarantaine moeten, kan uiteraard géén gebruik 

gemaakt worden van de noodopvang. 

Tijdens de scholensluiting zijn wij bereikbaar via de telefoon, 
Parro en mail. Als er vragen of bijzonderheden zijn, horen wij 

die dus graag van jullie! 


