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Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie breekt aan. Misschien gaat u op vakantie of u blijft lekker thuis; in ieder 
geval kunnen de kinderen even een weekje uitrusten. Namens het team wensen we u en de 
kinderen een fijne week toe. 
  

 
Wassen van sporttenues 
Binnenkort wordt het scholenvoetbaltoernooi weer gehouden. U 
leest daar elders in de Nieuwsflits meer over. Dat de kinderen iedere 
keer in keurig schone tenues op het veld verschenen, hebben we te 
danken gehad aan meester Spruyt. Hij waste de kleding altijd. Nu 
meester Spruyt afscheid heeft genomen, zijn we op zoek naar ouders 
die voor ons af en toe willen wassen. U kunt zich opgeven bij de 
leerkracht van uw kind of even een mailtje sturen naar 
info@jvanstolberg.nl. Alvast hartelijk dank. 
 

 

Onderwijs opnieuw in staking: 14 maart school gesloten 
Deze week is bekend geworden dat er op 14 maart opnieuw gestaakt gaat worden. Op 14 februari 
staakten de leerkrachten in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Op 14 maart is het de 

beurt aan de leerkrachten in Noord-Holland, flevoland en Utrecht. De 
minister van Onderwijs Arie Slob heeft nu wel besloten om geld toe 
te kennen voor de vermindering van werkdruk. Daar is men in het 
onderwijs zeker blij mee.  
Alleen is de minister helemaal niet ingegaan op de looneis die het 
onderwijs stelt. Wij zijn van mening dat een substantiële 
salarisverhoging noodzakelijk is om de beloning voor leerkrachten 
gelijk te trekken met onze collega’s uit het voortgezet onderwijs èn 

met vergelijkbare beroepen in andere sectoren. Bovendien is een goed salarisperspectief van 
belang om schoolverlaters te interesseren voor een carrière in het onderwijs. Er is immers een 
chronisch tekort aan leerkrachten waardoor de kwaliteit van het onderwijs gevaar loopt. 
Meer over de onderwijsstaking kunt u lezen in de bijgevoegde brief. 
 

 
Trefwoord 
Na de vakantie gaan we het behhen over eten en drinken en eerlijk delen. 
Het ligt voor de hand dat het overbekende rupsje nooitgenoeg dan wordt 
voorgelezen. Ook gaat het over Kim-Daniël, een Keniaanse jongen die alle 
dagen met honger naar school gaat. Het verhaal uit de bijbel over vijf broden 
en twee vissen komt ook aan de orde. Het is altijd weer wonderlijk om dit 
verhaal te lezen, want hoe kan het toch dat die vijf broden en twee vissen voldoende zijn voor een 
hele menigte mensen? Een kwestie van eerlijk delen misschien? 
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Schoolvoetbal 2018 
Voor het schoolvoetbaltoernooi van dit jaar hebben zich maar 
liefst 50 jongens en meisjes ingeschreven; een mooie opkomst. 
Hieronder staan de speeldata en de namen van de kinderen per 
team. 

Woensdag 
14 maart 

Jongens/meisjes 
gr. 7/8, heel 
veld, 1 team 

David, Jonathan, Kay, Marc-
Daniel, Tristan, Enrico, Mitch, 
Ilias, Sem, Anouar en Lilian 

Begeleiders: Beppie (moeder 
van Jonathan en Ineke 
(moeder van Mitch) 

Woensdag 
14 maart 

Meisjes gr. 3/4, 
kwart veld 

Lize, Evelien, Amaya, Akischa, 
Jahyda, Feline, Marije en 
Jehlijah 

Begeleiders: Jan (vader van 
Akischa) en Cora (moeder van 
Marije 

Woensdag 
21 maart 

Jongens gr. 3/4, 
kwart veld 

Jesse, Jiemo, Boy, Tarik, Sander, 
Nassin, Thijs, Jim, Barwan, 
Mayson, Angelo, Serge, Ibrahim 
en Bas 

Begeleiders: Menno 
(vadervan Boy) en Patrick 
(vader van Jim) en Cynthia 
(moeder van Serge) 

Woensdag 
28 maart 

Finales jongens 
en meisjes gr. 
7/8 

Hetzelfde team Dezelfde begeleiders 

Woensdag  
4 april 

Jongens/meisjes 
gr. 5/6, 2 teams, 
half veld 

Lize, Stefan, Ibrahim G., Sam, 
Ibrahim K., Kai, Jehnoah, Fleur, 
Nihad, Beau, Ilan, Sacha, 
Mudiwa, Dylan, Tommy, 
Jayden, Joël en Sven 

Begeleiders: Suzanne 
(moeder van Fleur) en Petra 
(moeder van Sacha) 

 
Na de voorjaarsvakantie worden de tijden en wedstrijden bekendgemaakt. Een paar dagen voor 
de speeldatum krijgen de kinderen de sportkleding van de school. 
 

 
Kalender  
05-03  knutselproject groepen 1, 2, 5 
06-03  knutselproject groepen 6, 7, 8 
07-03  luizen pluizen 
08-03  knutselproject groepen 3, 4 
08-03  waterles groep 6 
09-03  workshop Samba Salad piratenschip groep 1, 2 
15-03  kangoeroewedstrijd (rekenwedstrijd) 
16-03  Nieuwsflits nummer 13 


