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januari

Jarig
Gijs in groep 1-2, Alba in groep 3-4

Start Jeelo
Leren van personen van vroeger

Dirk in groep 1-2, Evi in groep 3-4,
Rianne in groep 7

Jasmijn in groep 8

Senn in groep 3-4
Fabian in groep 3-4,
Teun in groep 4-5

16 za
17 zo
18 ma
19 di
20 wo
21 do
Groep 7-8 Rijksmuseum (onder voorbehoud)
22 vr
Krachtgroep
23 za
Pit in groep 8
24 zo
Anne-Sophie in groep 4-5
25 ma
Start CITO-toetsweken (onder voorbehoud)
26 di
27 wo
28 do
29 vr
30 za
Niels in groep 8
31 zo
Yanat in groep 8
Belangrijke data in februari
2 februari GMR
10 februari viering groep 7
4 februari

MR

12 februari

carnavalsviering

HET TEAM WENST U……

2021

gezond

gewoon

Veilig thuis
luisterend oor
mooie gesprekken

Echte vriendschap
Dromen die uitkomen
Genieten met de kinderen
Geen scholen die dicht moeten
Werk waar je voldoening uithaalt
Complimentjes die echt gemeend zijn

Maar vooral een gezond en gewoon 2021

ONDERWIJS OP AFSTAND
Na de kerstvakantie zijn de scholen twee weken dicht. We weten hoeveel impact dat heeft op uw
gezinsleven. Het is voor ons ook weer wennen. Hoe ging dat ook alweer met TEAMS?
We hebben de afgelopen dagen de lespakketjes klaargemaakt en onze kennis over TEAMS opgefrist.
Alles ligt klaar voor maandag 4 januari. U kunt dan de pakketjes ophalen op alfabetische volgorde.
Portfolio 1 ligt dan ook
bij de pakketjes klaar.
8.30-9.00u:
A tot en met I
9.00-9.30u:
J tot en met R
9.30-10.00u:
S tot en met Z
Via de hoofdingang komt u binnen en via de ingang van groep 7-8 weer naar buiten.
De leerkrachten geven verschillende instructies via TEAMS. In de dag/weekplanning staan de tijden.
Het is echt de bedoeling dat uw kind de instructie via TEAMS volgt en op tijd ingelogd is. Het is voor

de leerkracht geen doen om later individueel uitleg te geven als de kinderen de instructie gemist
hebben. Het is ook geen vakantie meer, maar onderwijs op afstand.
Graag uw aandacht voor het volgende: De speelplaats voor de school is onder schooltijd gesloten. We
gaan ervan uit dat kinderen overdag bezig zijn met hun schoolwerk. We willen ook voorkomen dat
kinderen in de noodopvang afgeleid worden of het niet eerlijk vinden dat zij op school zitten en de
rest buiten kan spelen. Na schooltijd zijn de kinderen weer welkom om te spelen en te klimmen.

WERKEN MET TEAMS
De kinderen hebben een eigen
inlog voor TEAMS. TEAMS is
bedoeld voor het contact tussen de
kinderen en de leerkracht en Parro
voor het contact tussen de ouders
en de leerkracht. In TEAMS geven
de leerkrachten instructie en
kunnen zij met de kinderen chatten
en videobellen. De leerkracht is
tijdens schooluren bereikbaar via
Parro en TEAMS.
In TEAMS zit ook een chat- en
belfunctie. Het is voor kinderen echt wennen om hiermee om te gaan. Zeker in het begin is het heel
leuk om met elkaar te chatten/bellen. Voor u als ouder is het goed om dit proces te volgen. Kijk
regelmatig mee wat uw kind in TEAMS doet, bekijk de geschiedenis en voer zo nodig het gesprek als u
zich zorgen maakt. De leerkrachten zien niet wat de kinderen individueel in TEAMS doen. Uit ervaring
weten wij dat kinderen vaak de consequenties van hun chat- en belgedrag niet overzien.

JEELO NIEUWS
Wat hebben ze geknutseld en gebakken, de kinderen van
groep 7 en 8. Ze mochten geld lenen om kerstversieringen te
maken. De bedoeling is natuurlijk om met het geleende geld
winst te maken. Nou dat is gelukt. Samen hebben ze bijna
€700,- verdiend. De helft is voor het Wereldnatuurfonds. De
andere helft is voor de laatste schooldag in groep 8.
Na de kerstvakantie start het nieuw project: Leren van
personen van vroeger. De titel verraadt al dat er veel
geschiedenis in zit. Jammer dat we niet samen kunnen
openen. Het project staat wel klaar in Jeelo en er kan ook
thuis in gekeken en gewerkt worden.
We hopen dat het bezoek aan het Rijksmuseum door groep
7 en 8 door kan gaan. Het is nog afwachten of op 21 januari
de scholen en musea weer open zijn.

TUTORLEZEN

De afgelopen zes weken was er iedere dinsdag- en donderdagochtend tutorlezen in de hal. Vol trots
zien we hoe de kinderen van groep 6 en 7 met onze jongste lezers aan het werk zijn.

VOORLEESKAMPIOEN

Wat een toppers, deze twee Benthes uit groep 7 en 8. Het
was een feestje om ze te horen voorlezen. Helaas kan er
maar eentje winnen.
Benthe de Vos uit groep 8 is onze voorleeskampioen
geworden.
Proficiat Benthe, en veel succes met de volgende ronde.

NIEUWS VAN HET BERENHUIS

NIEUWS UIT DE OMGEVING

KERST 2020 in de Willibrorduskerk Esch
Er zijn dit jaar 5 Kerstvieringen .Vanwege corona regels mogen 30 mensen de viering bijwonen.
Reserveren is verplicht.

1.
2.

3.

4.

U kunt dit telefonisch doen: 0411-601560 Desiree Timmermans, iedere avond tussen
18.30u en 20.00 u bereikbaar.
Per mail, zet uw naam en telefoonnummer en wanneer u een van de Kerstvieringen wilt
bijwonen. Wilt u ook een tweede optie geven? Wij bevestigen wat mogelijk is.
Desiree.timmermans.bekkers@gmail.com
Maandagmiddag 21 december tussen 14.00 en 16.00 u kunt u het reserveringskaartje ophalen
in de sacristie aan de dorpsstraat. Deze is alleen te gebruiken op de door u gereserveerde H.
Mis.
Voorafgaand aan de H. Mis van uw keuze levert u uw reserveringskaartje achter in de kerk in.

Donderdag 24 december om 16.30 u speciaal voor de allerkleinsten : Kerstverhaal voorgelezen door
Ilse van Schijndel.
Vriendelijk verzoek om per gezin 1 volwassene als begeleiding in de kerk.

Eucharistie vieringen:
Donderdag 24 december 18.30 u Kerstavond
Donderdag 24 december 21.00 u Kerstavond
Vrijdag

25 december 10.00 u 1e Kerstdag

Zaterdag

26 december 10.15 u 2e Kerstdag

