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Beste ouders/verzorgers
De wind waait ons om de oren deze dagen en het griepvirus
heeft diverse collega’s en kinderen op onze school goed te
pakken gehad. We hopen dat iedereen snel weer is opgeknapt
en verlangen met elkaar wel naar een lentezonnetje! Veel
leesplezier gewenst met deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Margreet Ouwehand (directeur)

Juf Leunette van Duijn
Juf Leunette van Duijn gaat onze school verlaten. Zij
gaat werken op de Groen van Prinstererschool in
Katwijk. Juf van Duijn heeft heel wat jaartjes bij ons
op school gewerkt met name in de midden- en
bovenbouw. 18 februari is zij voor het laatst bij ons.
We zullen haar missen en wensen haar heel veel
plezier op haar nieuwe school.

Studiemiddag
Op maandagmiddag 9 maart is er een studiemiddag voor het team
gepland. De datum vind u ook in de agenda op Parro. Dit betekent dat
er die middag geen school is voor de kinderen. Mocht u opvang zoeken
dan kunt u contact opnemen met KOK kinderopvang.

Uitnodiging kerk- en schooldienst en ouderavond
U ontvangt binnenkort de uitnodiging voor onze kerk- en schooldienst die wij samen zullen
hebben op zondag 15 maart in de Pniëlkerk om 10.00. U bent van harte welkom! Ook in
maart is onze ouderavond waar u ook een uitnodiging van krijgt. Deze staat gepland op
donderdagavond 12 maart. Data dus om alvast rekening mee te houden.

Werkzaamheden Jaap Bergmanstraat
Graag nogmaals uw aandacht voor het volgende:
De komende weken en maanden vinden er werkzaamheden plaats voor de bouw van 52
appartementen van Dunavie (plan Oeverpolder). De verwachting is dat de bouw een jaar
gaat duren. Momenteel is gestart met het inrichten van het werkterrein door de aannemer
KBM. Met elkaar is gesproken over de parkeervoorzieningen, de route naar onze school via
de Jaap Bergmanstraat, de verkeersveiligheid en de aanvoerroutes van werkverkeer en
leveranciers.
Als school hebben wij aangegeven het heel belangrijk te vinden dat de veiligheid van de
kinderen voorop staat. Daarom zijn de schooltijden doorgegeven en wordt er zoveel
mogelijk gewerkt op het werkterrein dat is afgeschermd met hekken.
Er kan overlast ontstaan op de Jaap Bergmanstraat bij het brengen en halen van de kinderen
met name bij de onderbouw omdat er o.a. minder parkeervakken beschikbaar zijn en de weg
kortdurend versperd kan zijn door vrachtverkeer dat het terrein op moet. In de
voorjaarsvakantie komen de heipalen. De duur hiervan is ongeveer 2 weken.
Dit vraagt wat van ons geduld en aanpassingsvermogen aan de situatie. Wij vragen uw
begrip hiervoor om zo samen de bouwperiode veilig voor u en onze kinderen door te komen.
In overleg met de gemeente is het advies te parkeren bij de kerk. We hebben garantie
gekregen dat de looproute via het trottoir altijd vrij blijft.

Viering 75 jaar vrijheid en Feestvierders gezocht!
De Oranjeverenigingen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg nemen initiatief om de viering van 75
jaar vrijheid groots te vieren. Hieronder een kort bericht van hen:

Vrijheid is nog steeds niet iets wat vanzelfsprekend is. Om
ervoor te zorgen dat Vrijheid doorgegeven wordt en de
kinderen beseffen, dat zij diegenen zijn die dit kunnen
bewerkstelligen, willen wij hen fysiek inzetten bij de Start
van de festiviteiten omtrent alle bevrijdingsactiviteiten
binnen de gemeente Katwijk.
Op donderdag 2 april mogen alle kinderen van de groepen 6
t/m 8 uit de gemeente Katwijk deelnemen aan dit unieke
moment. Zij zullen met elkaar een Menselijke Vlag in de
kleuren rood/wit/blauw, vormen op Vliegveld Valkenburg.

Vriendelijke groet, namens ons hele team
Margreet Ouwehand

