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Let op: studiedag 
Graag maak ik u er nog even op attent dat er woensdag 7 februari een 
studiedag gepland staat. Dat betekent voor de kinderen dat zij vrij zijn.  

 

 
 
Parkeerproblemen 
Wanneer u naar de onderstaande foto kijkt, herkent u al snel het pleintje vlakbij school. Het staat 
vol met auto’s. Dat betekent dat de foto waarschijnlijk tussen 8.15 en 8.30 uur is gemaakt. De 
auto’s staan niet allemaal even handig geparkeerd. In het midden van het plein is zelfs een extra 
parkeerrij met auto’s ontstaan. Bovendien staat er een rode auto in de bocht van het pleintje.  
 

De mensen die aan het pleintje 
wonen, hebben ’s ochtends –net als 
iedereen- haast om op hun werk te 
komen. Alleen sommige bewoners 
kunnen niet weg omdat er in het 
midden en langs de kanten te veel 
auto’s staan. Dat is heel vervelend. 
 
Helaas is er in de buurt van de school 
onvoldoende ruimte om tijdens het 
brengen en halen van kinderen alle 
auto’s goed te parkeren vlakbij 

school. Daar is niets aan te doen. Maar waar wel iets aan te doen is, is er op letten dat u uw auto 
op de goede manier parkeert. Dan hebben de bewoners vlakbij school minder last en kunnen zij 
ook naar hun werk. Kunt u niet dichtbij school parkeren, probeer het dan iets verderop. Het 
mooiste is natuurlijk als u gewoon lopend of fietsend komt. Daar wordt het voor de kinderen 
trouwens ook een stuk veiliger van. 
 
Het zou heel fijn zijn als u uw auto niet voor de school neerzet. Dit leidt namelijk tot uiterst 
onveilige situaties voor kinderen. Ik heb het helaas al een aantal keer bijna fout zien gaan. 
 
Tot slot: ik weet dat het een lastig probleem is, maar met uw hulp moeten we het 
parkeerprobleem toch kunnen oplossen?! Ik dank u alvast voor de moeite. 

 

 
Herhaalde oproep: leesouders gezocht! 
Wat fijn dat er zich al twee ouders hebben opgegeven om met kinderen te lezen. Maar … we 
hebben er echt nog een paar nodig. Wilt ons helpen? Goed kunnen lezen is de sleutel tot de 
wereld. U kunt zich bij Cornélie Koper opgeven. C.koper@jvanstolberg.nl   
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Voorleesontbijt 
Kijk ze eens smeren! Afgelopen woensdagochtend 
vroeg stonden er heel wat ouders en OV-ouders een 
overheerlijk ontbijt klaar te maken vanwege het 
voorleesontbijt. Ook hebben diverse ouders in de 
groepen voorgelezen. Geweldig! Samen hebben we 
ervoor gezorgd dat kinderen weer even mochten 
beseffen dat lezen leuk is.  
 
Tip:  
Pak thuis eens een boek en ga dit samen met uw kind 
lezen. Dit zijn onvergetelijke momenten. Wilt u advies 
over welk boek bij uw kind past? Vraag het de 
leerkracht van uw kind. We geven u graag advies. 

 
 
 
 

 
Ouderbijdrage 
Een tijdje geleden heeft onze Oudervereniging gevraagd om de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage 
te betalen. Hiervan is een deel binnen, maar voor 60 kinderen nog niet. Vandaag krijgen deze 
kinderen een herinneringsbrief mee.  
 
Hoewel de ouderbijdrage niet verplicht is, is hij wel heel belangrijk. Het stelt de Oudervereniging 
in staat om de school te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas en 
voorleesontbijt. Een deel van de ouderbijdrage is in die zin wel ‘verplicht’ dat als een kind mee op 
schoolreisje gaat, er natuurlijk wel betaald moet worden. 
 
Hebt u moeite om de ouderbijdrage te betalen? In bepaalde gevallen kan de stichting leergeld u 
ondersteunen wanneer het financieel moeilijk is om de bijdrage te betalen. U kunt daarvoor naar 
de website www.meerleergeld.nl of u neemt contact op met Joost van Dijk (directeur). In beide 
gevallen wordt er vertrouwelijk gehandeld. Mogen wij en de kinderen op u rekenen? 
 

 

Kalender
30-01 gymnastiekkijkdag 
31-01 maandopening groep 5 
05-02 adviesgesprekken groep 8 
06-02 adviesgesprekken groep 8 
07-02 studiedag (kinderen vrij) 
09-02 Nieuwsflits nummer 11 
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