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Complimenten 

U heeft via Social Schools al heel wat informatie ontvangen over hoe de herstart van de school, 

klas is verlopen. Wat is iedereen weer blij dat we, ook al is het met halve groepen, weer zijn 

gestart. Vanuit het team willen we u graag complimenteren en dank zeggen voor: 

- Uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie. 

- Het lesgeven thuis. We beseffen dat dit zeker niet eenvoudig is in  

          combinatie met thuis moeten werken. 

- Het voorbereiden van uw kinderen op alle veranderingen. 

- Uw complimenten aan ons, waarvan we heel blij zijn geworden. 

- De wijze waarop u omgaat met de richtlijnen welke via school en       

of via het Allente crisisteam met u gedeeld zijn. Alleen door deze op te 

blijven volgen, komen er mogelijk versoepelingen in de wijze waarop 

we het onderwijs vorm kunnen geven. 

 

We hopen dat u (net als wij) heel trots bent op uw kind(eren), die 

bewijzen dat zij, ongeacht hun leeftijd heel flexibel zijn en zich 

uitstekend aanpassen aan nieuwe werkwijzen en richtlijnen. De 

zelfstandigheid bij het binnenkomen, het omgaan met de hygiëne 

regels, het opvangen van elkaar, het reageren op elkaar, helpt ons 

enorm bij de terugkeer en maakt ons ongelofelijk blij.  

Fijn als u dit ook meer dan eens naar uw kinderen uitspreekt. U zult 

zien dat hen dit nog meer versterkt in waar ze al heel goed in blijken 

te zijn! 

 

Communicatie over gym 

We proberen zo zorgvuldig te communiceren met u. We merken dat we betreffende het 

gymmen, de gymkleding etc. niet heel duidelijk zijn geweest en u mogelijk verschillende 

signalen heeft ontvangen. We hebben afgesproken met elkaar deze week en volgende week 

als testweek te zien en daarna eenduidig te communiceren over omkleden, al of niet kleding 

op school laten etc.  

 

Schooljaar 2020-2021 

Ondanks dat we nu druk zijn geweest met het weer opstarten van de school, zijn we ook bezig 

met het afronden van het schooljaar. Ook de voorbereidingen van het nieuwe jaar zijn in volle 

gang en krijgen, nu we weer op school zijn, alle aandacht. Dat wat voor volgend jaar 

vastgesteld is, met, daar waar van toepassing, instemming van de MR zullen we met u delen 

via nieuwsbrieven.  
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De GMR heeft inmiddels ingestemd met het vakantierooster voor komend jaar. U treft dat 

hieronder aan. Een aantal studiedagen (6 tot 8) zullen nog ingepland worden. Zodra deze zijn 

vastgesteld communiceren we deze met u. 

 

Herfstvakantie  maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober 2020 

Kerstvakantie  maandag 21 december  t/m vrijdag 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 

Pasen   maandag 5 april 2021 

Meivakantie  maandag 26 april 2021 t/m vrijdag 7 mei 2021 

Hemelvaart  donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 

Pinksteren  maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021 

 

 

Aanbod CJG 

Naar aanleiding van een pilot op een aantal scholen om op school een ‘inloop spreekuur’ 

van een medewerker van het CJG, Centrum van Jeugd en Gezin voor ouders te laten 

plaatsvinden, wordt dit voortgezet op meerdere scholen. Ook bij ons. 

Renske Blaauw, Jeugd en Gezinscoach bij het CJG, Centrum voor Jeugd en Gezin in 

Langedijk zou begin april starten om wekelijks aanwezig te zijn op school maar i.v.m. de 

corona maatregelen is dit helaas uitgesteld. Hierdoor is besloten op een aangepaste wijze  te 

starten.  

Hieronder legt Renske uit wat haar aanbod voor u kan betekenen: 

Elke ouder heeft wel eens vragen of opvoedvragen rond zijn kind en/of het gezin.  

Ik zou mee kunnen denken over een oplossing of een eventuele aanpak die bij u en uw kind 

past. Soms wil je ook alleen even je verhaal kwijt. Ook kan ik u informeren over wat er in de 

regio aan hulp aanbod is of wat  het CJG eventueel kan bieden. Belangrijk is dat de 

gesprekken vertrouwelijk zijn. Ik ben onafhankelijk en deel alleen informatie met de school na 

toestemming van u. 

Op dit moment is het handig om via de e-mail contact met mij te zoeken. Ik kan daarna 

telefonisch of via de e-mail contact met u opnemen.  

Hartelijke groet, Renske Blaauw 

 

telefoonnummer: 06-10746966 

e-mailadres:  r.blaauw@gemeentelangedijk.nl 

werkdagen:   maandag , woensdag en donderdag 

 

Berichtje over tijdelijke afwezigheid van juf Ina 

Vanaf maandag aanstaande zal juf Ina een periode niet op school zijn. Maanden geleden 

werd duidelijk dat haar man, Wil, allerlei onderzoeken moest ondergaan voor een mogelijke 

hersenoperatie i.v.m. zijn epilepsie. Naar aanleiding van deze onderzoeken zal Wil volgende 

week geopereerd worden in Utrecht.  Voor Wil, Ina en haar gezin een hele spannende 

onderneming. Hopelijk resulteert deze operatie in een leefbaar leven zonder epilepsie. Na een 

aantal ziekenhuisdagen zal Ina Wil thuis verder verzorgen. Hierdoor zal zij een periode afwezig 

zijn.  Haar groep wordt op maandag t/m woensdag overgenomen door Kelly Roos, op 

donderdag en vrijdag zal Yvonne Kuijs de kinderen lesgeven.  
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