Achterstraat 2A
4675 BW Sint Philipsland
tel: 0167-573134
email: t.dewaard@konjusch.nl
website: www.konjusch.nl

Nieuwsflits 1
Dinsdag 1 september 2020
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Bij dezen ontvangt u weer de eerste nieuwsflits na de zomervakantie van onze school. We mochten
met elkaar de lessen weer beginnen. We werden gelukkig niet opgeschrikt door ernstige berichten.
Aan het einde van de vakantie heeft u al een brief gehad met betrekking tot het coronavirus. Ook in
dit schooljaar zullen we nog veel met de gevolgen van dit virus te maken hebben. Het mocht onze bede
maar zijn of de Heere ons wil sparen in deze bijzondere tijd!
Leerlingen:
Bij de familie Bals is voor de zomervakantie een zoontje geboren: Levi. Hij is het broertje van Milou
Bals uit groep 3. Van harte gefeliciteerd!
Personeel:
Als personeel mochten we met elkaar het cursusjaar weer beginnen. Juf Petra heeft vorige week een
operatie ondergaan. Deze operatie is gelukkig geslaagd, maar het vergt wel een herstelperiode van
enkele maanden. We zijn blij dat juf Judith van Rossum uit Middelharnis is benoemd door het
toezichthoudend bestuur als vervanger van juf Petra. Zij heeft de komende maanden les in groep 2.
Ook juf Jolien Meijer is inmiddels begonnen in groep 7. Zij vervangt juf Nathalie, die vandaag haar
laatste werkdag heeft voor haar zwangerschapsverlof. We wensen haar een goede verlofperiode toe
en hopen bij leven en welzijn op goed nieuws.
Luisteravonden
Het duurt nog wel even, maar toch willen we er al vast op wijzen dat net voor de herfstvakantie er
weer 2 avonden op school gehouden worden met luistergesprekken. Tijdens deze gesprekken gaat het
niet zozeer over de leerresultaten, maar vooral om het welbevinden van uw kind(eren). Alle ouder(s)
/ verzorger(s) worden hiervoor uitgenodigd. De avonden worden gehouden op D.V. donderdag 8
oktober en maandag 12 oktober. T.z.t. wordt u hier voor uitgenodigd. Mocht u al weten dat u op één
van de avonden niet kunt, wilt u dit dan doorgeven aan Conny van Dijke via het e-mailadres
c.vandijke@konjusch.nl?
Open morgen
De open morgen voor opa’s, oma’s en andere belangstellenden zou gehouden worden op D.V.
woensdag 23 september. Echter, vanwege het coronavirus kan dit geen doorgang vinden. Dit is
natuurlijk jammer, maar het zou onverantwoord zijn om dit door te laten gaan.
Website
Op onze website www.konjusch.nl treft u weer het rooster aan voor de Psalmen en
Catechismusvragen, die de leerlingen moeten leren.
Tot zover weer het nieuws van onze school. Ontvang allen een hartelijke groet!
Namens het team,
T. de Waard
Agenda (Voor alle data geldt: D.V.)
Donderdag 8 oktober:
Maandag 12 oktober:
Vrijdag 16 oktober:

1e avond met luistergesprekken
2e avond met luistergesprekken
Laatste vrijdag voor de herfstvakantie

