Nieuwsbrief 29 januari 2021
Agenda
4 februari:
15 februari:
22-26 februari:

Studiedag LET OP GEEN NOODOPVANG DEZE DAG!
Start adviesgesprekken groep 8
Voorjaarsvakantie

Algemeen
Inmiddels hebben we alweer meer dan 4 weken thuisonderwijs achter de rug. Tot 8 februari blijft de
school sowieso dicht. Dat betekent, in ieder geval, nog één week thuisonderwijs. Aanstaande week
horen we wat de verdere besluiten vanuit het kabinet zullen zijn. We houden u op de hoogte.
We kijken er naar uit om de kinderen weer persoonlijk op school te kunnen begroeten.
Wij merken dat het thuis steeds meer moeite kost om de kinderen goed te ondersteunen en dat
begrijpen wij. Deze geluiden komen ook van andere scholen. Wij doen erg ons best om uw kind op
afstand onderwijs te geven en om u, als ouder, daarin te
ondersteunen. Middels deze weg willen wij u bedanken
voor uw betrokkenheid en alle moeite die u doet om uw
kind te helpen. Dit waarderen wij enorm!
Wij zien dat er steeds meer een beroep wordt gedaan op
de noodopvang. Wij willen u erop attenderen dat op het
moment dat als er teveel kinderen op school opgevangen
moeten worden, wij geen online onderwijs meer kunnen
geven. Gelukkig is het nog niet zover. Daarom vertrouwen wij erop dat u een zeer overwogen keuze
maakt voordat u uw kind aanmeldt voor de noodopvang.
Wij hopen dat de scholen snel weer open gaan en dat we alle kinderen weer als vanouds op school
mogen begroeten!
Aanmelden noodopvang
Voor de ouders/verzorgers, die gebruik maken van de noodopvang op school is het van groot belang
dat de kinderen op tijd worden aangemeld. Uiterlijk 1 dag van tevoren vóór 12:00 uur moet dit
worden doorgegeven via Social Schools. Het aantal kinderen in de noodopvang bepaalt hoe wij de
ondersteuning, dus het personeel voor de groepen inzetten.

Studiedag 4 februari
Aanstaande donderdag 4 februari is het studiedag. Op deze dag is er geen thuisonderwijs en geen
noodopvang op school. De leerlingen zijn dus vrij en hoeven geen schoolwerk te doen.
Mocht het zo zijn dat u op deze dag echt in de problemen komt m.b.t opvang voor uw kind, dan kunt
contact openen met de directie.

Tijdens de studiedag op 4 februari gaat het team zich buigen over de
schoolontwikkeling. Hierbij wordt ook gekeken naar de successen die we
willen meenemen uit deze afgelopen periode van (online) thuisonderwijs.
Ook gaat het team zich verdiepen in de ontwikkelingen binnen Jeelo,
waarbij onder andere gekeken wordt naar de ouderparticipatie binnen de
thema's die aan bod komen.

Personeel: gymdocent
Wij hebben voor de kerstvakantie helaas afscheid moeten nemen van meester Lars. Meester Lars is
naar andere school gegaan om daar les te geven. Wij wensen hem veel succes op zijn nieuwe school.
In de tussentijd zijn we bezig geweest om een andere gymdocent te vinden die past bij onze school.
Gelukkig kunnen wij u vertellen dat we veel keuze hadden. Juf Linda vonden wij het meest bij onze
school passen. Hieronder stelt zij zich graag aan u voor:
Beste leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s),
Mijn naam is Linda Hurkmans en vanaf deze week ben ik werkzaam
op de Kardinaal de Jongschool. Ik ben gymdocent, en kom de gymlessen verzorgen
op de maandag en de vrijdag.
Even kort iets over mijzelf. Ik woon op dit moment in Burgerbrug in een heel leuk
huisje met veel dieren! Ik heb 2 geiten, 3 kippen, 3 schapen en 5 konijnen.
Maar mijn grootste hobby is natuurlijk sport! Ik doe aan atletiek, en mijn favoriete
onderdeel is hoogspringen. Dat gaan we vast een keer doen in de gymles! Daarnaast vind ik het leuk
om te mountainbiken, wielrennen en nieuwe sporten uit te proberen.
Ik ben enthousiast om de leerlingen, school en alles wat daarbij komt kijken, te leren kennen. Tot
snel!

Gezonde school: bewegen
In de vorige nieuwsbrief deelden we filmpjes van
Alkmaar Sport waarbij u en de kinderen konden
meedoen met de beweegopdrachten.
Een aantal juffen en meesters heeft onderstaand
filmpje al met de leerlingen gedeeld.
Omdat het voor iedereen, jong en oud, leuk is, bij deze
onze eigen juf Saskia, met één van haar swingende danslessen:

https://www.facebook.com/alkmaarsport/videos/juf-saskia-heeft-dit-keer-eenswingende-ochtendgymnastiek-opgenomen-een-nieuwew/172539797981407/

Team Kardinaal de Jong

