Nieuwsbrief januari 2021
Kon. Julianalaan 2a, 2231 VD Rijnsburg
tel. (071) 4082759,
Internet: dewegwijzer.pcborijnsburg.nl
Email: info@dewegwijzer.pcborijnsburg.nl

Agenda
12 januari: inloopspreekuur JGT
26 januari: inloopspreekuur JGT
(kan eventueel ook digitaal, neem contact op met de directie)

Van de directie
Beste ouders,
We willen u als team het allerbeste toewensen voor 2021.
Na het bizarre jaar 2020 weten we weer extra goed dat ‘het beste’
vaak in gewone dingen zit; het spontane contact met familie en
vrienden; het kunnen omhelzen; zorgeloos over gezondheid.
U kunt het rijtje vast wel aanvullen.
We hopen en zien uit naar de tijd dat dit weer allemaal kan.
In de tussentijd wensen we u veel sterkte en positiviteit. Houd vol!
Rianne Breedijk en Joska van Zuijlen

Online-les
Ineens was de lockdown een feit. Nog één dinsdag om alles mee te geven, te regelen en af te
sluiten. Achter de schermen hadden we, zoals al eerder vermeld, hard gewerkt om eventueel
klaar te zijn voor opnieuw online-les. Door het gebruik van google-classroom kunnen we de
lessen nog beter klaarzetten en communiceren naar de kinderen.
We begrijpen dat het voor u als ouders een enorme klus is, om het
thuisonderwijs te begeleiden. Zeker wanneer uw werk ook wat van
u vraagt. We hebben er bewondering voor hoe u alles weer oppakt.
We vinden het belangrijk dat de kernvakken (lezen, taal, spelling en
rekenen) thuis echt gemaakt worden, eventueel op een ander
tijdstip. Tenslotte heeft uw kind het onderwijs gewoon nodig en
kunnen we niet, wanneer we weer naar school mogen, allerlei stof
opnieuw aanbieden. Heel veel sterkte en wanneer u tegen dingen
aanloopt, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
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Vervolg…
We weten niet wanneer de scholen weer opengaan. Wanneer de
lockdown verlengd wordt, zullen er bepaalde zaken opgeschoven
worden. De cito-toetsen zullen dan later worden afgenomen en de
rapporten zullen dan wellicht ook later worden gemaakt. We
houden u in ieder geval op de hoogte van onze planning!

Een nieuwe juf!
Er is een nieuwe collega in de banenpool van de vereniging. De Wegwijzer wordt haar
stamschool. Dat betekent dat wanneer ze niet moet invallen, ze op de Wegwijzer is.
Ze stelt zich aan u voor:
Mijn naam is Leonne van der Vijver, 45 jaar en inmiddels 23 jaar
werkzaam in het basisonderwijs. Al die jaren heb ik met veel plezier
in Katwijk gewerkt, maar vind het heel leuk om een nieuwe
uitdaging aan te gaan in de banenpool van Rijnsburg.
Wat ik verder nog over mezelf kwijt wil; Ik ben getrouwd en heb 3
zoons van 16, 13 en 7 jaar. Ik hou van lezen, muziek luisteren, koken
en een serie kijken op Netflix. Ben opgewekt van aard en zie de
dingen graag van de positieve kant.
Ik kijk er erg naar uit om op de Wegwijzer aan de slag te gaan!!!

Extra werk?

Wanneer uw kind vroeg klaar is, kunt u hem/haar het middagprogramma laten maken dat
Heutink heeft ontwikkeld. Misschien dat sommige leerkrachten het ook opnemen in hun
programma. Het is bedoeld voor leerlingen van 8-12 jaar. Er is ook een BSO-programma.
Dit is de link: HÉT MIDDAGPROGRAMMA | By Heutink
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Studiedag
Maandag 4 januari was er een studiedag voor de hele vereniging van PCBO Rijnsburg.
We hebben een inspirerende masterclass gevolgd van Marcel
van Herpen met als titel:
‘Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen!’
Verder zijn we in subgroepen verder gaan denken en werken
over heel uiteenlopende onderwerpen:
van talentontwikkeling, tot spelend en bewegend leren,
tot ict-vaardigheden….
Een mooie start van het nieuwe jaar!

Jarigen in januari
Lien Kologranic, Cas Kromhout, Jay Noort, Hewan Dibaba, Sven van Dijk, Daan Kos,
Jinte de Snaijer, Joey Kromhout, Emma van Delft.

Van harte gefeliciteerd allemaal!!

Bijbelrooster
Week 1: 4 t/m 8 januari 2021
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
De vlucht naar Egypte, Matteüs 2:13-18
Terug uit Egypte, Matteüs 2:19-23
Week 2: 11 t/m 15 januari 2021
Jezus is zijn naam, Lucas 2:21
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40
Jezus in de tempel, Lucas 2:41-52
Week 3: 18 t/m 22 januari 2021
Johannes de Doper, Lucas 3:1-18
Doop van Jezus, Lucas 3:21-22
De verzoeking in de woestijn, Lucas 4:1-13
Week 4: 25 t/m 29 januari 2021
De synagoge van Nazareth, Lucas 4:14-30
De boze man, Lucas 4:31-37
De schoonmoeder van Simon, Lucas 4:38-39
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