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Beste ouders en verzorgers,

nieuwsbrief 8; 26-01-2021

In de afgelopen weken ontving u op vrijdag een weekbrief. Deze keer ontvangt u een
reguliere nieuwsbrief met meer algemene informatie over het reilen en zeilen van de school.
Terwijl ik dit schrijf zitten ongeveer 30 kinderen op school in de noodopvang. Ik hoorde hen
aan het begin van de morgen zingen en dat voelde erg vertrouwd. Dat is waarom we samen
school zijn: met elkaar spelen, werken, zingen en plezier hebben. We hebben goede hoop
dat over twee weken de scholen weer open mogen en alle kinderen weer hier rondlopen.
Zodra daarover iets bekend is zal ik u op de hoogte stellen.

Vertrouwen
We leven in onzekere tijden, zeker als je nu het nieuws
volgt. Mensen komen in opstand, nemen het heft in eigen
hand en slaan daarin finaal door. Wat voor ons zo
vanzelfsprekend was lijkt steeds meer weg te vallen.
Ook onze kinderen krijgen die onrust en chaos mee door
de gesprekken en beelden die ze horen en zien. Zij
groeien op in een tijd waarin niets meer zeker lijkt en bijna
niets meer ‘normaal’ is.
Hoe belangrijk is het dan om hen te wijzen op onze Vader
in de hemel die altijd dezelfde is en blijft. Hij laat nooit los
met zorgen voor ons. Op Hem mogen we ons vertrouwen
stellen, juist in deze moeilijke tijd. Wat er ook om ons heen
gebeurt, Hij is ons steeds nabij!

Zending - actuele stand € 762,94

In de afgelopen weken is er weer door enkele ouders geld
overgemaakt voor de zending. Daar zijn we erg blij en dankbaar voor! De zorg voor onze
sponsorkinderen in Zuid Amerika gaat gewoon door, of de school nu open of dicht is. Doet u
ook mee?
CBS Juliana Leerdam o.v.v. zending IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35

Inleveren rapporten

Bij controle bleek dat er nog enkele rapporten thuis liggen. Wilt u deze even opzoeken en
zorgen dat zij op school terecht komen. Dan kunnen wij straks aan de slag om ze te vullen met
de nieuwste informatie.

Lief en leed

Sinds vandaag is juf Dorieke van gr. 7 met zwangerschapsverlof.
Tot gisteren aan toe heeft ze het (online) lesgeven verzorgd en we
wensen haar voor de komende tijd een goed verlof toe en we
kijken met haar uit naar de geboorte van hun eerste kindje.
Juf Nellie neemt nu haar taken over en dat doet zij op haar eigen
voortvarende wijze. We wensen haar veel succes!

Controle email adressen
Het komt regelmatig voor dat de gegevens van ouders in Parnassys niet meer
kloppen met de werkelijkheid. Dat geldt voor telefoonnummers en ook voor
email adressen.
Daarom aan u de vraag of u wilt inloggen in het ouderportaal van Parnassys en
wilt controleren of uw beider gegevens nog kloppend zijn.
Mocht dat niet zo zijn, wilt u dan mailen naar: admin.juliana@stichting-logos.nl
Alvast hartelijk dank!

Werkzaamheden Kon. Emmalaan

Ongetwijfeld heeft u gezien dat er hard gewerkt wordt aan de Emmalaan. Ze zijn begonnen
aan de kopkant bij de Spoorstraat en langzaamaan zakken ze af naar beneden. Deze week
zijn ze begonnen aan de ventweg voor de Waterloop en voor de kerk.
Vanaf maandag 8 februari gaan ze pal voor de school beginnen.
De straat voor de school wordt afgesloten en wordt geheel aangepast.
Hieronder staan de afspraken die school heeft gemaakt in overleg met
de aannemer:
Het werk voor de school in deze fase duurt ongeveer van week 6 t/m week 8.
- Ouders kunnen hun kinderen afzetten op een nieuwe ‘kiss & ride’ locatie op een aantal
parkeerplekken in de Willem de Zwijgerstraat (naast de frietkraam).
- De Willem de Zwijgerstraat wordt tijdelijk 2-richting weg.
- Brengen en ophalen van kinderen uit groep 1-4 kan nog wel via de hoofdingang.
- Het voetpad voor de ingang van de school wordt vervangen tijdens de voorjaarsvakantie.
- Een deel van het voetpad wordt afgesloten buiten deze vakantie voor de aanleg van de
banden (=stoeprand).
- De fietsrekken voor de school zijn tijdelijk niet beschikbaar gedurende deze fase.
- De oversteek van de school zal bereikbaar blijven via loopschotten en wordt tijdelijk een
stukje verplaatst.
Na deze fase gaan de werkzaamheden aan het weggedeelte
beginnen en worden de werkzaamheden weer naar de kopkant
verplaatst. Begin april zal dat ter hoogte van de school zijn.
Uiteindelijk duurt het hele project tot aan de zomervakantie, dus
we zijn er wel enkele maanden zoet mee. Als school worden we
goed op de hoogte gehouden door de aannemer en zij zullen er
altijd voor zorgen dat de kinderen veilig kunnen oversteken en
veilig op school kunnen komen.
Houd u er rekening mee dat de aanrijd tijd naar school langer kan
duren dan normaal vanwege afzettingen op de weg. Ook voor
kinderen die zelfstandig op de fiets naar school komen betekent
dit heel goed uitkijken en opletten waar je wel of niet mag fietsen.

Verjaardagen januari:
29
Antoni
groep 5
31
Hannah
groep 2
31
Thomas
groep 8
31
Renske
groep 7
Verjaardagen februari:
1
Correlinde groep 3
1
Joy
groep 5
2
Hilde
groep 1
4
Ronja
groep 7
5
Carmine
groep 8

5
6
10
15
16
17
18
18
21
23
26

Sam-Jin
Lisa
Sophie
Elena
Annemarie
Marit
Rosalie
Henriëtte
Pinkie
Noor
Jill

groep 4
groep 1
groep 2
groep 4
groep 1
groep 7
groep 8
groep 4
groep 8
groep 2
groep 1

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

Agenda:
Schoolsluiting:

ma 04 - 01 t/m vrij 05-02
dagelijks online lessen

2e rapport:

dinsdag 16 februari

Voorjaarsvakantie: ma 22-02 t/m vrij 26-02

Hartelijke groet, mede namens alle collega’s,
Caroline van Reenen
Directeur CBS Juliana

