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Aan de ouders: 
Hierbij ontvangt u de  derde nieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019.  
Door middel van deze nieuwsbrief informeren we u over de lopende zaken in 
onze school. Wij proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden. Bekijk ook de 
website voor informatie.  
Hartelijke groet, mede namens het team, Danielle van den Berg- de Jong 
Voor alle data geldt Deo Volente. 
 

 
Om bij stil te staan: 
Stille Nacht, Heilige Nacht. 
Davids Zoon, lang verwacht, 
Die miljoenen eens zaligen zal 
werd geboren in Bethlehems stal. 
Hij, der schepselen Heer 
Hij, der schepselen Heer.  
 
Hulp'loos Kind, heilig Kind, 
Dat zo trouw zondaars mint. 
Ook voor mij hebt G' Uw rijkdom 
ontzegt, 

werd G' in stro en in doeken gelegd. 
Leer m' U danken daarvoor 
Leer m' U danken daarvoor.  
 
Stille Nacht, Heilige Nacht, 
Heil en vree wordt gebracht, 
aan een wereld, verloren in schuld. 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen! Gode zij eer 
Amen! Gode zij eer. 

 

 
Wij leven mee: 
Met ouders en leerlingen waar zorgen zijn.  
Scholen waar personeelstekort is en leerlingen in onzekerheid zitten of er een 
vaste leerkracht komt.  
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Nieuwe leerling:  
We heten Evi van Elzakker van harte welkom op onze school in groep 1. We hopen 
dat je een fijne en leerzame tijd op onze school hebt  
 

 
Welkom:  
1 dag per week (dinsdag) komt juf Laura Twigt ons ondersteunen in de groep 1-4. 
Juf Laura doet de opleiding tot onderwijsassistent. Wij wensen haar een hele 
goede tijd toe op de KJS.  
_________________________________________________________________________________ 
 
Werkdagen D. van den Berg- de Jong: 
Directiedagen:   Maandag en dinsdag  
Lesgevende dagen:  Donderdag en vrijdag  
Thuiswerkmiddag:                  07-12, 14-12, 17-12, 15-01 
Verlofdag:    
 
Weet dat u altijd welkom bent voor een gesprek of dat u kunt bellen en mailen. 
Wilt u alleen wel rekening houden met mijn lesgevende dagen, dan besteed ik 
graag de volle aandacht aan de klas en bent u buiten de schooltijden van harte 
welkom.   
  
 

Schoolbel:  
De schoolbel staat inmiddels ingesteld op 8.20 uur. Wilt u hier rekening mee 
houden? Alvast bedankt! 
_________________________________________________________________________________ 
 
Parro:  
Een groot deel van de ouders hebben inmiddels de Parro app al in gebruik. Als 
school zijn wij nog aan het experimenteren wat we wel en niet gaan gebruiken 
van de Parro app en hoe we de app zo goed mogelijk kunnen gebruiken als 
informatiebron. Iedereen heeft inmiddels een uitnodiging gekregen om zich aan 
te melden voor de app. U krijgt per kind een code toegestuurd  naar uw e-mail 
adres. Na de kerstvakantie zullen er een aantal momenten gepland worden om 
Parro nader uit te leggen en kunt u vragen stellen over de Parro app. Wordt 
vervolgd.  
 



 

3 

 

Pietenfeest:  
5 december is het weer pietenfeest op school. Er zal uiteraard weer lekkers 
uitgedeeld worden en de Piet komt cadeaus brengen bij de groep 1-4. Groep 5-8 
heeft lootjes getrokken en maken een  surprise. Wij hopen op een gezellige dag 
met elkaar. 
 

 
Kerst knutselmiddag: 
Donderdagmiddag 20 december wordt de kerstknutselmiddag gehouden. De 
kinderen kunnen zich inschrijven voor een workshop. Dit wordt op school 
geregeld en ingedeeld. We hopen op een gezellige creatieve middag.   
 

 
Kerstviering in de klas:  
groep 1-2  
De kleuters zijn al druk bezig met de voorbereidingen van het kleuter Kerstfeest.  
Dit jaar zal het Kerstfeest in de gymzaal van groep 1-2 gevierd worden i.v.m. de 
ruimte. De ouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom! Aanvang 19.00 uur en 
rond 19.45 uur zal er koffie, thee en iets lekkers voor ouders en kinderen 
klaarstaan.  
 
groep 3-8 
Donderdagavond 20 december vieren de kinderen Kerst in de klas. De avond 
begint om 19.00 uur en zal rond 19.45 uur afgelopen zijn. U bent vanaf 19.45 uur 
van harte welkom om een kopje koffie of thee te komen drinken en het jaar met 
ons af te sluiten. De kinderen zijn verplicht om bij deze avond aanwezig te zijn 
omdat ze als  les gebonden uren in het rooster zijn meegerekend.  
 

 
Groep 1-2 vrij 
Vrijdag 21 december zijn de leerlingen van groep 1-2 vrij.  
Groep 3-4  
Vrijdag 21 december beginnen de leerlingen om 9.30 uur.  Heeft u problemen met 
oppas?  Om 8.20 uur is er begeleiding in de klas en kan uw kind iets voor zichzelf 
doen.  
Groep 3-8 
Na het schoolschaatsen zijn de leerlingen van groep 3-8 vrij.  
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Schoolschaatsen groep 3-8: 
De leerlingen van groep 3-8 gaan op vrijdag 21 december schaatsen.  
De schaatsbaan mogen wij gebruiken van 10.50-12.20 uur.  
Vertrektijd: 10.00 uur vanaf school en rond 13.00 uur weer terug. De leerlingen 
mogen na het schaatsen meteen naar huis toe.  
U heeft via de Parro app al een verzoek gekregen om te rijden. Heeft u geen Parro 
dan kunt u zich ook via een briefje aanmelden om te rijden.  
Verplicht: Handschoenen en een muts 
 

 
Schoonmaakavond: 
Na de vakantie willen we als school weer beginnen in een fris en schoon lokaal, 
daarom zal op 14 januari de schoonmaakavond weer plaatsvinden.   
Ook dit  jaar is er weer een schema gemaakt waar elk gezin op 1 moment 
ingedeeld staat. De avond begint om 19.00 uur, Wilt u zelf een emmer en 
schoonmaakdoeken meenemen? Uiteraard wordt u voorzien van een lekker 
kopje koffie/thee met een koekje.  Bent u deze avond verhinderd dan kunt u ruilen 
met iemand die voor juni op het rooster staat. Alvast bedankt! 
______________________________________________________________________________ 
 
Wonderlijk Gemaakt: 
Op onze school wordt gewerkt met de methode Wonderlijk gemaakt, een 
lessenserie voor seksuele vorming. Door deze lessen worden kinderen van jongs 
af aan vertrouwd gemaakt met hun eigen lichaam en hoe wonderlijk de Heere 
God ons allemaal geschapen heeft. Verdere belangrijke onderwerpen zijn het 
omgaan met elkaar, een Bijbelse invulling van seksualiteit, en weerbaarheid in 
bedreigende situaties. Daarvoor worden er in alle klassen enkele lessen 
gegeven. In de komende periode beginnen we daar weer mee. We hopen dat deze 
lessen bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind, zodat het met verwondering, 
vertrouwen en weerbaarheid leert staan in deze maatschappij.  U bent als het 
goed is allemaal in bezit van een informatieboekje Wonderlijk gemaakt waarin u 
precies kunt zien waar de lessen over gaan. Ik zal in de komende periode zorgen 
dat het boekje ook digitaal op de website staat.  
_________________________________________________________________________________ 
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Cito Midden toetsen: 
Vanaf medio januari zullen de cito M toetsen weer afgenomen worden. We 
hebben 5 weken ingepland om er voor te zorgen dat de toetsen verspreid 
afgenomen kunnen worden.  
_________________________________________________________________________________ 
 
Tussenschoolse opvang (overblijf): 
Kinderen kunnen op maandag, dinsdag en donderdag op school overblijven. 
Kosten voor het overblijven bedraagt €2,- per kind per keer. Als uw kind 
regelmatig overblijft is het ook mogelijk om alvast vooruit te betalen. De overblijf 
houdt bij wanneer er weer betaald moet worden en geeft dit door d.m.v. een 
briefje in de broodtrommel te doen. Zo hoeft u niet steeds te zorgen voor gepast 
geld.  
Als uw kind(eren) eenmalig naar de overblijf gaan kunt u een briefje in de koker 
onder de ideeënbus  doen met de betreffende naam en groep zodat de overblijf 
weet wie er opgehaald moeten worden of komen eten.  Heeft u vragen over de 
overblijf neem dan gerust contact op.  
 

 
Schoolmelk: 
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet 
alleen thuis, maar ook op school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op onze 
school schoolmelk aan te bieden. Al voor 28 cent per pakje kan uw kind elke dag 
in de kleine en/of grote pauze een lekker koud pakje verse melk krijgen. 
Interesse? Ga dan naar www.schoolmelk.nl en sluit een abonnement af. Drie 
weken na afsluiten van het abonnement start de levering van de melk.  
 

 
Fruitdag: 
Woensdag is fruitdag op de KJS. 
Hoeveel fruit u meegeeft beslist u uiteraard zelf. Wel graag in een handzaam en 
gemakkelijk eetbaar formaat. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Ouderportaal: 
U kunt, als ouders, inloggen in het ouderportaal van onze school. Dit kan via: 
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0  
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Ben u uw inloggegevens kwijt, graag even een mailtje naar d.jong@jslag.nl.  Dan 
ontvangt u nieuwe gegevens. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Luizencontrole: 
Elke tweede week na de vakantie (dinsdag)  worden de leerlingen op luizen 
gecontroleerd. Wij gaan er vanuit dat u uw kind(eren) zelf goed controleert.   
De kinderen komen in de eerste week dus luisvrij naar school. In de tweede week 
komen de luizenmoeders controleren of de leerlingen daadwerkelijk luisvrij 
zijn.   
Als uw kind(eren) luis heeft, krijgt u hier persoonlijk bericht van.   
 _________________________________________________________________________________ 
 
Informatieborden:  
Bij de ingang van de kleuters en bij de ingang van groep 3/4 hangt een speciale 
plek om posters op te hangen.   
Een deel van de  prikborden is bestemd voor de school om informatie te delen 
over onderwijskundige zaken en een ander deel waar u als ouders posters op 
kunt hangen voor speciale activiteiten in de wijk. Dit voorkomt de grote 
hoeveelheid posters op de ramen. U kunt zelf de posters ophangen op de 
daarvoor bestemde plek. Als school delen wij geen folders meer uit. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Agenda: 
04 -12:   Julianapost 
05- 12:   Pietenfeest 
11 - 12:  SOT  
20-12:  Kerst knutselmiddag  
20 -12:   Kerstfeest 19.00 uur eigen klas 
20 -12:   Kleuterkerstfeest 19.00 uur 
20- 12:  Koffiedrinken 1 9.45 uur 
21-  12:   Groep 1-2 vrij 
21 - 12:  Groep 3-4 om 9.30 uur beginnen  
22 -11:  Groep 3-8 na schoolschaatsen vrij 
24 -12:  Kerstvakantie 
14- 01:  Schoonmaakavond 1 
22-01:  Julianapost 
 


