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Nieuws vanuit de directie
Beste ouders, verzorgers,

Na een bijzondere week, waar we onverwachts dinsdag al
afscheid hebben moeten nemen van onze kinderen, sluiten wij morgen de school voor de
kerstvakantie. Een kerstvakantie die er voor iedereen anders uit zal zien dan anders. Wij willen u
bedanken voor de inzet en betrokkenheid de afgelopen schoolperiode. Het is steeds weer mooi om
te merken wat een goede samenwerking kan opleveren voor de kinderen. De hartverwarmende
berichtjes die wij afgelopen week van velen hebben ontvangen hebben ons goed gedaan. Dank
daarvoor! Wij gaan ons best doen om vanaf januari weer goed en mooi onderwijs te verzorgen.
Onderwijs waarbij de kinderen leren en ontwikkelen. Onderwijs waarbij hun nieuwsgierigheid
geprikkeld wordt. Wij gaan er voor!
Maar voordat wij weer aan de slag gaan, staat er eerst een heerlijke en rustige vakantie voor de deur.
Wij hadden u graag op het plein nog ontmoet en een fijne vakantie gewenst. Helaas is dit niet
mogelijk, maar we hebben wel een speciale kerstgroet voor u en de kinderen. Open vooral in
Youtube dit fantastische filmpje. Met dank aan onze muzikale Irenes voor het idee en de tijd en
energie die zij hierin hebben gestopt.
https://www.youtube.com/watch?v=4ognUZpcAoo&feature=youtu.be
Wij wensen u heel fijne feestdagen toe en een prachtig (Covid-vrij) 2021!
Titia van der Lei
Paulien Dubelaar
Corona-update
Via de mail heeft u een uitgebreide Corona-update ontvangen. Hierin staat beschreven hoe we het
thuisonderwijs gaan vormgeven. Afgelopen dinsdag zijn wij gelijk aan de slag gegaan om ons onlineonderwijs zo goed mogelijk neer te zetten. De leerkrachten laten daarbij een ongelofelijke
bevlogenheid zien. Daar zijn wij trots op.
Zwangerschapsverlof
Sanne Griekspoor heeft afgelopen dinsdag afscheid van ons genomen. Haar zwangerschapsverlof is
ingegaan. Wij hopen in januari heel mooi nieuws van Sanne te ontvangen. Tot die tijd wensen we
haar heel veel rust en ontspanning toe.
Thema 2: ‘de Ruimte’
In januari zouden we starten met ons thema ‘de Ruimte’. Dit verschuift door de lockdown naar
februari. Onze collega Esther Sierveld is in haar vrije tij regelmatig bezig met de sterren en planeten.
Zij heeft de onderstaande informatie voor u bij elkaar gezocht. Leuk om met uw kind over te praten
en naar de sterren te kijken.
Als het onbewolkt wordt, is er de komende week een bijzonder verschijnsel aan de sterrenhemel te
zien. De planeten Jupiter en Saturnus staan bijna tegen elkaar aan in de hemel. De afstand tussen de
twee punten in de lucht is zo klein, dat ze bijna één 'ster' lijken te worden op 21 december.
Wie Jupiter en Saturnus samen wil zien, moet het uur na zonsondergang, dus rond 17:30, naar het
zuidwesten kijken. Een uur na de zon gaan de planeten zelf onder. De beide planeten staan laag
boven de horizon en vanavond (17 december) staat er de nieuwe maansikkel bij. Dit is echt een ritje
met de kinderen naar het strand waard om er naar te gaan kijken.
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Jupiter is de felste van de twee stippen, omdat die planeet groter is en dichter bij de aarde staat.
Saturnus is duidelijk zwakker. Wie door een telescoop of een verrekijker kijkt, zou ook Jupiters
manen (Ganymedes, Io, Callisto en Europa), de Saturnusmaan (Titan) en de ringen van Saturnus
kunnen waarnemen.
Deze zogenoemde conjunctie gebeurt elke twintig jaar, door de banen van Jupiter, Saturnus en de
aarde rond de zon. Maar nu is het gat tussen de twee bijzonder klein. De laatste keer dat Jupiter en
Saturnus zo dicht bij elkaar te zien waren aan de sterrenhemel, was 400 jaar gelden in 1623, maar 14
jaar nadat Galileo zijn eerste telescoop maakte en daarvoor bijna 800 jaar geleden in 1226. De
eerstvolgende mogelijkheid om de planeten zo dicht bij elkaar te zien, is in 2080. Wie dat mist, moet
wachten tot augustus 2417.
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