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extra editie – extra editie – extra editie – extra editie – extra editie – extra  
 

Normaal gesproken verschijnt de Nieuwsflits één keer per twee weken. Maar soms maken we 

een uitzondering. Dat heeft dan vooral te maken met bijzondere gebeurtenissen en belangrijk 

nieuws. Daarom deze extra editie, met naar ons idee drie heel belangrijke berichten. 

________________________________________________________________________________________ 

Kinderen hard aan het werk 

het valt de leerkrachten op dat de kinderen heel erg hun best doen tijdens de online lessen. 

Iedereen is er (bijna) altijd. Dat vinden we hartstikke goed. Met online onderwijs gaan we de 

komende twee weken door, want zo lang duurt de lockdown voor de basisscholen in ieder geval. 

In de week van 1 februari verwachten we nieuwe informatie van premier Mark Rutte over de 

vraag of de scholen weer echt open kunnen. We zijn heel benieuwd en hopen het van harte. 

Maar, dan moet het wel veilig kunnen want dat is het allerbelangrijkste.  

Namens iedereen van de Juliana van Stolbergschool wensen we kinderen en ouders/verzorgers 

veel succes. En kom je ergens niet uit, neem via parro contact op met de leerkracht. 

________________________________________________________________________________ 

Speurtocht een succes! 

We horen enthousiaste geluiden van kinderen die in de buurt op zoek zijn naar schoollogo’s die 

voor de ramen hangen. Blijf de adressen met schoollogo’s verzamelen. Er ligt voor de winnaar een 

leuke prijs klaar.  

________________________________________________________________________________ 

 

Schoolplein en straat helemaal schoon! 

Toen we maandag op school kwamen, konden we onze 

ogen niet geloven: het was op het plein en in de straat 

heel heel schoon. Wat blijkt? Een aantal toppers (Thijs, Irit, 

Jim, Eveline en Tarik) heeft zich vorig weekend enorm 

ingespannen om zwerfvuil te 

prikken. Twee uur lang zijn ze aan 

het werk geweest. De opbrengst? 

Zes zakken vol met papier, lege flessen, blikjes, 

mondkapjes, kapotte ballen, pizzadozen, 

vuurwerkresten en nog zoveel meer! Kanjers, 

bedankt!  

Extra voordeel: ze zijn heerlijk buiten geweest en 

dat is natuurlijk heel gezond. 


