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Kangoeroewedstrijd 

Afgelopen week was de wereldwijde Kangoeroewedstrijd. Dit is een rekenwedstrijd, waarbij 
kinderen uitgedaagd worden om, individueel of samen, diverse rekenproblemen op te lossen. De 

opgaven beginnen makkelijk, maar worden 
steeds moeilijker. Wereldwijd wordt er door 
meer dan 70 landen deelgenomen aan de 
wedstrijd. Op onze school deden in totaal 27 
kinderen mee, uit de groepen 3 t/m 8. Na de 
meivakantie krijgen de kinderen de uitslag te 
horen en ontvangen ze een certificaat. 
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Wassen van sporttenues 

Het scholenvoetbaltoernooi is in volle gang. De sportkleding wordt 
intensief gebruikt. Dat vraagt op een gegeven moment om een 
wasbeurt. In de vorige Nieuwsflits werd al gevraagd om enkele 
ouders die de sportkleding af en toe zouden willen wassen. Daar is 
nog geen reactie op gekomen. Daarom nu een herkansing. Bent u 
bereid om af en toe de sportkleding te wassen, geeft u zich dan op bij 
de leerkracht van uw kind of stuur een mailtje naar 
info@jvanstolberg.nl. Alvast hartelijk dank. 
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Leesouders 
We zijn heel blij met Rienette v.d. Pol (moeder van Thijs en Irit) en Shounem Taha (moeder van 
Lezan en Barwan), die wekelijks met enkele kinderen komen lezen. We kunnen echter best nog 

wat enthousiaste leesouders gebruiken, om aan het begin/eind van de 
ochtend of middag met wat kinderen te lezen. We streven ernaar dat alle 
kinderen een goed leesniveau behalen en daardoor ook plezier beleven 
aan het zelfstandig lezen. U kunt zich opgeven via de leerkracht van uw 
kind of door een mailtje te sturen naar c.koper@jvanstolberg.nl.  

 
 

 

Maandopening groep 6 op 28 maart 
In de jaarkalender staat dat volgende week woensdag 21 maart groep 6 haar maandopening zou 
houden. Deze is echter verplaatst naar woensdag 28 maart. Dit omdat onze school a.s. woensdag 
in gebruik is als stemlokaal voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, in de volksmond sleepwet genoemd.  
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Plantenverkoop 
Op woensdag 21 maart verkopen groep 5 en 6 van 12.00 tot 13.00 
uur tuinplantjes. De opbrengst is geheel bestemd voor het goede 
doel ‘Let’s make memories!’. De Stichting Living Memories stelt 

zich tot doel om samen met 
ernstig zieke kinderen een 
prachtig videoportret te maken 
als blijvende herinnering voor 
hun nabestaanden. Beide groepen hebben de afgelopen twee 
weken een project gedaan over dit onderwerp. 
Dus als u zin hebt om uw tuin een voorjaarsuiterlijk te geven, 
dan is dit uw kans! 
 

 

 
Kalender  
21-03  Plantenverkoop groep 5 en 6 
21-03  Referendum 
28-03  maandopening groep 6 
29-03  Paasviering (continurooster en paaslunch) 
29-03  Nieuwsflits nummer 14 
30-03  Goede Vrijdag (iedereen vrij) 
02-04  Tweede Paasdag (iedereen vrij) 


