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Duimen 

‘Coronamoeheid’, een nieuw woord in de Nederlandse taal. Het 

hoeft niet eens in het woordenboek te worden opgenomen, 

want iedereen weet wel wat het betekent. En vooral ook hoe 

het voelt. En toch, ondanks die coronamoeheid zien wij dat de 

kinderen en de ouders/verzorgers het goed volhouden om het 

online onderwijs te blijven volgen. Daar hebben wij ontzettend 

veel respect voor.  

De vraag is hoelang de lockdown nog gaat duren, en in het bijzonder, wanneer de basisscholen 

weer op een verantwoorde manier open gaan. Voor het antwoord op die vraag moeten we de 

persconferentie van premier Mark Rutte op dinsdag  

2 febuari afwachten.  

Wij duimen voor een positief bericht. Wie weet zien we elkaar op 8 februari in het echt. Maar stel 

nou dat er wordt besloten dat de basisscholen langer dicht moeten blijven dan 8 februari: wat 

dan? Dat is natuurlijk een teleurstelling voor iedereen. Weet dan in ieder geval dat het team van 

de Juliana van Stolbergschool gewoon doorgaat met het verzorgen van online onderwijs. Ook 

staan we klaar voor het beantwoorden van vragen en het helpen oplossen van problemen. 
________________________________________________________________________________________ 

Tuinvogeltelling 

Onze school vindt natuur en milieu heel belangrijk. 

Daarom besteden wij daar ook graag aandacht aan. Zo ook 

nu. De Vogelbescherming heeft dit weekend weer haar 

jaarlijkse tuinvogeltelling. Misschien heeft de leerkracht 

dit al even doorgegeven. Zo niet, het is de bedoeling dat 

de kinderen gedurende niet meer dan een half uur kijken 

welke vogels er in de tuin een bezoekje komen brengen. 

Dit noteren ze en geven ze via internet door aan de 

Vogelbescherming. Heel nuttig en de kinderen leren er ook 

nog wat van. In de bijlagen treffen jullie een tellijst. 

________________________________________________________________________________ 

Digitale veranderingen op komst 

Binnenkort schakelt onze school over op een andere externe partner voor ICT. Dit gebeurt op 

vrijdag 5 februari. Hierover volgt binnenkort een brief. Het is belangrijk om deze goed te lezen. 

Eén van de wijzigingen is bijvoorbeeld dat het portaal zuluconnect verdwijnt en daarvoor in de 

plaats komt het portaal COOL. Ook het inloggen zal na 5 februari iets anders gaan. Het zal in het 

begin best even wennen zijn, maar op termijn zien we veel voordelen. 


