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De allerbeste wensen! 
Het nieuwe kalenderjaar is begonnen en 4 januari was 
de eerste schooldag van 2021. Hoewel we het wisten, 
is het toch raar; een vrijwel lege school met allemaal 
leerkrachten die aan het lesgeven zijn voor een 
camera. We willen u van harte bedanken voor al die 
lieve en positieve reacties op de manier waarop we het 
onderwijs vorm proberen te geven. Doordat je elkaar 
niet meer zomaar tegenkomt, was die feedback erg 
fijn. Het was even spannend, maar in de meeste 
gevallen ging het goed met de techniek en kon het 
programma gedraaid worden volgens planning.  
Woensdag liep het in een enkele groep om technische 
redenen wat ‘in de soep’, maar dankzij een inventieve 
ICT-er hebben we dat op weten te lossen. 
Wat zijn we met z’n allen handig geworden sinds 
maart… 
Net als u hopen we dat het voor korte duur is, maar 
helemaal gerust zijn wij er niet op. Vol spanning kijken 
we uit naar de persconferentie van aanstaande 
dinsdag. Wie weet, horen we dan meer. 
Voor nu moeten we er het beste maar van maken.  
Daarom is de nieuwjaarswens waarin we elkaar het 
allerbeste toewensen dit jaar een beetje corona-
gerelateerd. Met de allerbeste wensen bedoelen we 
zeker ook de allerbeste wensen voor gezondheid, het 
gezinsleven en uitzicht op betere tijden! 

 
 
Romée 
Terwijl we het Kerstfeest vierden op school, kwam het 
bericht binnen dat Romée van Houten was geboren. 
Romée is de dochter van juf Janina van Houten en 
haar man Tom en het zusje van Finn. 

 
Abel 
Zondag 20 december werd Abel Jacob van Duijn 
geboren. Hij is het broertje van Norah (groep 4), Cees 
(groep 2) en Livia. Wat zijn ze blij met Abel! 

 
Alles wat adem heeft: 

Loof de Heer! Halleluja! 
 
Evi 
Een paar dagen later, woensdag 23 december, werd 
Evi Remmelzwaal geboren. Zij is het zusje van Micha 
(groep 3). Ook hij is heel trots op zijn prachtige zusje! 

 
Daniël 
Oudejaarsdag, donderdag 31 december, werd Daniël 
Trejo van der Plas geboren. Hij is het broertje van 
Joshua (groep 4), Hanneke en Sielke. 
Wat een feest!  
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We wensen alle ouders veel geluk, gezondheid en 
Gods zegen toe met hun mooie gezin! Hopelijk breekt 
de tijd snel aan dat al die prachtige baby’s weer 
geshowd mogen worden aan wie je maar wilt! 
 
Relaties en Seksualiteit 

Deze week is er via Parro en de mail 
een uitnodiging naar alle ouders 
gegaan om een webinar mee te 
maken op dinsdag 9 februari om 
19.30 uur.  

In  principe wordt er in elke groep maandelijks een les 
over bovenstaand onderwerp gegeven. 
Soms vinden we het moeilijk om over bepaalde 
onderwerpen met onze kinderen in gesprek te gaan, 

de goede toon te vinden en er voor te zorgen dat 
iedereen zich er veilig bij voelt. Dat geldt voor ouders 
en ook voor leerkrachten.  
In het najaar is het team daar weer over bijgeschoold. 
Het was de bedoeling om een ouderavond te 
organiseren, waarin handvatten worden aangereikt. 
Zo’n bijeenkomst kan nu eenmaal niet, vandaar de 

webinar.  
U moet zich van tevoren aanmelden via deze link, dan 
heeft u een plekje. 
 
Lessen tijdens de lockdown 
Vanaf groep 3 geven we op elke schooldag online 
lessen via Teams. U hebt daar uitgebreid informatie 
over gekregen.  
Aan het begin van de week hebben we u om feedback 
gevraagd. Daaruit hebben we (gelukkig) begrepen dat 
het meestal heel goed gaat en heel wat ouders hebben 
ons laten weten dat deze aanpak goed bevalt.  
Wanneer u tegen problemen aanloopt, is het fijn als u 
dat kortsluit met de leerkracht. We kunnen helaas niet 
alles oplossen, maar een aantal dingen wel.  
We zien dat eigenlijk alle kinderen keurig op tijd 

inloggen en dat er (bijna 😊) altijd actief mee gedaan 

wordt met de lessen.  
Zelf liepen we deze week ook tegen wat 
materiaalproblemen aan. Er is hard aan gewerkt en in 
de meeste gevallen is het opgelost.  
We wachten op nog een paar pakketjes en dan zou 
het allemaal weer fijn moeten werken. 
 
 

Noodopvang 
Dit is op al onze scholen wel een beetje een hoofdpijn 
dingetje… 
Wanneer het ouders, van wie de functie binnen de 
cruciale beroepsgroep valt, niet lukt om opvang voor 
hun kind(eren) te regelen tijdens hun werkuren, dan 
kan er een beroep gedaan worden op de noodopvang 
die de school organiseert.  
Wij merken dat de ouders die daarvoor in aanmerking 
komen, zich echt inspannen om zelf iets voor hun 
kinderen te regelen.  
Hartelijk dank daarvoor.  
Wanneer het uiteindelijk toch niet lukt, vangen wij in 
die nooduren (mits onder schooltijd) met liefde uw 
kinderen op.  
Het is niet zo dat u voor de komende tijd (o, hopelijk 
maar even…) vaste dagen kunt  ‘reserveren’. Zolang 
er sprake is van een lockdown kunt u wekelijks voor 
donderdagmiddag 15.00 uur een aanvraag doen voor 
de uren waarvan het u voor de komende week toch 
niet gelukt is. (info.rutgersschool@prohles.nl met 
‘noodopvang’ als onderwerp) 

Het klinkt wat streng, maar die drempel is nodig om 
het aantal kinderen wat op school wordt opgevangen 
beheersbaar en veilig te houden.  
Het is allemaal niet fijn, maar het is niet anders. We 
kijken uit naar het einde van het corona-tijdperk. 

 
Feestje 

Woensdag 13 januari is een jubileumdag voor juf Nel 
van Zessen. Zij werkt dan 40 jaar in het onderwijs! 
Zoals veel feestjes staat ook dit in de wachtstand. Juf 
vindt het leuk om het later met het team te vieren, 
maar feliciteren kan altijd! 
Van harte gefeliciteerd, juf! We hopen dat er nog wat 
mooie Rutgersschooljaren bij komen. 
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