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Aan de ouders / verzorger(s)  
Hierbij ontvangt u de elfde en laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.  
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 en de Parro app voor informatie.  
Hartelijke groet, mede namens het team, Danielle van den Berg- de Jong. 
Voor alle data geldt Deo Volente. 
 

 
Bedankt! 
Ik wil u allen hartelijk bedanken voor de mooie woorden op de kaarten en de 
cadeaus die ik heb mogen ontvangen. Ik heb een hele mooie dag gehad waar ik 
uitgebreid afscheid heb kunnen nemen van de leerlingen, ouders en collega’s.  
Ik wil u bedanken voor het vertrouwen in mij en de collega’s en wens u Gods 
zegen toe. Voor nu een hele goede vakantie toegewenst!  
 

 
Groepsverdeling komend schooljaar 
Ik ben dankbaar om te kunnen vermelden dat de groepsbezetting vanaf vandaag 
rond is. Vacatures invullen in deze periode is erg ingewikkeld, vooral als het om 
tijdelijke vacatures gaat i.v.m. zwangerschapsverlof van juf Carin, juf Saskia en 
juf Eline. De groepsbezetting van groep 3/4 geldt voor nu tot de herfstvakantie. 
Juf Carin zal na haar verlofperiode samen met juf Jorrianne groep 3/4 gaan 
draaien.  
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2 Juf Marianne Juf Jettie Juf  Jettie Juf Jettie Juf Marianne 

3-4 Juf Dorenda Juf Dorenda Juf Jorrianne Juf Jorrianne Juf Eline 

5-6 Juf Nel Juf Nel Juf Nel Juf Nel Juf Nel 

7-8 Meester Peter Meester Peter Meester Peter Meester Peter Meester Peter 

 
 
 

J u l i a n a p o s t  
J a a r g a n g  2 1    N 1 1  
1 5 - 0 7 - 2 0 2 1  
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Juf Nel stelt zich voor 
Hallo, ik ben juf Nel. Sinds kort ben ik weer in 
Nederland en geniet weer van de polders en de Goudse 
kaas. Volgend jaar hoop ik les te gaan geven in groep 
5/6. Ik heb er zin in!  
Groeten, juf Nel 
 

Update enquête Royal Kids 
Twee weken geleden heeft er een gesprek 
plaatsgevonden om te kijken of er opvang geregeld kan worden op school. Om 
opvang te kunnen bieden op school moet er bij de gemeente vergunningen 
worden aangevraagd. De aanvraag kan 6-12 weken duren. Wij houden u op de 
hoogte!   
 

Auto niet voor uitritten parkeren 
De afgelopen weken hebben wij als school weer veel auto’s voor de opritten van 
de Hoge Molenwerf zien staan. Hier mag u niet parkeren, ook niet voor enkele 
minuten. Graag in de parkeervakken bij de Nieuwelandsekade parkeren of uw 
kind(eren) afzetten. Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

 

 
Herhaling: Vakantierooster + studiedagen 2021-2022 
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herfstvakantie 18-10-'21 t/m 22-10-'21 ma t/m vr 

kerstvakantie 25-12-'21 t/m 07-01-'22 2 weken 

voorjaarsvakantie 28-02-'22 t/m 04-03-'22 ma t/m vr 

Goede Vrijdag / Pasen 15-04-'22 t/m 17-04-'22 vr t/m ma 

meivakantie 25-04-'22 t/m 06-05-'22 ma t/m vr 

hemelvaart 26-05-'22 t/m 27-05-'22 do t/m vr 

2e pinksterdag 06-06-'22 t/m 06-06-'22 ma 

zomervakantie 11-07-'22 t/m 19-08-'22 ma t/m vr 

Studiedag 1 15 oktober 2021 Vrijdag 

Studiedag 2 16 februari 2022 Woensdag 

Studiedag 3 7 maart 2022 Maandag   

Studiedag 4 14 juni 2022 Dinsdag 

 

 
 
 
 
 
 
Agenda 
 

Juli 
16 Laatste schooldag 12.00 uur uit 

Augustus 

30 Eerste schooldag 

30 Informatiemiddag 14.00-15.00 uur  

(indien mogelijk i.v.m. corona maatregelen) 

September 

15 Klusavond 1 

16 Koffiemorgen 1 8.30-9.30 uur 

(indien mogelijk i.v.m. corona maatregelen) 

 
Herhaling mededelingen 
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Toestemmingsverklaring privacy 

Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. U kunt dit zelf 
doen via de Parro app. Wilt u dit dan ook z.s.m. doen?    

1. Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.  
2. Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.  
3. Geef aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.  

Heeft u hulp nodig dan kunt u altijd even langskomen, dan help ik u graag.   
 
Trakteren 
Wij merken als leerkrachten dat er steeds grotere traktaties de school binnen komen. De kinderen 
kunnen dit vaak niet op of zijn heel lang bezig om de traktatie op te eten. Dit dilemma hebben wij 
met de MR besproken en de afspraak gemaakt om voortaan 1 ding te trakteren. Te denken aan 1 
zakje chips, 1 koek, 1 stuks snoep, 1 stuk fruit (gesneden mag uiteraard ook) of 1 stuks speelgoed. 
 
Fruitdag 

Woensdag is fruitdag op de KJS. Hoeveel fruit u meegeeft beslist u uiteraard zelf. Wel graag in een 
handzaam en gemakkelijk eetbaar formaat.  
  
Bibliotheekboeken 
Elke leerling kan max. 3 boeken per week (kosteloos) lenen. Wilt u een stevige tas meegeven zodat 
de boeken niet beschadigen? Het uitlenen zal op vrijdag van 13.00-14.00 uur plaatsvinden. 
  
 
 
Ouderportaal en Parro 

U kunt, als ouders, inloggen in het ouderportaal van onze school. Dit kan via: 
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0   
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 
ervanuit 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.   
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