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Uitslag MR-verkiezingen bekend 
Onlangs zijn er MR-verkiezingen gehouden omdat de 
zittingstermijn van Sandra de Moes (moeder van Sophie, 
groep 7) voorbij is.   
Er hadden zich twee kandidaten gemeld en er was een flinke 
opkomst. De uitslag is verrassend: de ene kandidaat 
behaalde 52% van de stemmen en de andere 48%. Omdat 
de percentages zo dicht bij elkaar liggen, heeft de MR 
besloten om beide kandidaten in de MR op te nemen. 
Daarmee is namelijk de vertegenwoordiging van ouders in de MR veel breder. Dat betekent wel 
dat er ook een derde teamlid tot de MR zal toetreden. Dit wordt intern geregeld en later bekend 
gemaakt. Wij heten dus vanaf het nieuwe schooljaar Rienette van der Pol en Laudy Hooiveld van 
harte welkom. De MR bestaat dan uit Patrick van der Laan (vader van Jim, groep 3), Rienette van 
der Pol (moeder van Thijs, groep 3 en Irit, groep 1/2B), Laudy Hooiveld (moeder van Joey, groep 6 
en Boy, groep 3), Etelka Combée (leerkracht groep 1/2A), Cornélie Koper (intern begeleider) en 
een nog in te vullen vacature. 
We willen Sandra de Moes heel hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet voor de school in de 
Medezeggenschapsraad. 
 

 
Personele wisselingen 
In een drietal groepen vindt vanaf volgende week een personele wisseling plaats. Uiteraard zijn de 
ouders van de desbetreffende groepen per brief eerder deze week al op de hoogte gebracht. 
Hieronder kunt u zien wat er is veranderd. Alle veranderingen gelden tot aan de zomervakantie. 
 

Groep Oude situatie Nieuwe situatie 

1/2A maandag t/m woensdag: juf Etelka 
donderdag en vrijdag: juf Mieke 

maandag t/m woensdag: juf Etelka 
donderdag en vrijdag: juf Cindy 

1/2B maandag t/m donderdag: juf Rivka 
vrijdag: juf Nita 

maandag t/m vrijdag: juf Rivka 

6 maandag t/m donderdag: juf Sylvia 
vrijdag: juf Rivka 

Maandag, dinsdag, donderdag,  
vrijdag: juf Sylvia 
Woensdag: juf Lenneke 

 

 
 

Hulpouders voor sportdag gezocht! Iets voor u? 
Op vrijdag 29 juni hebben we onze jaarlijkse sportdag. De kinderen zijn ’s ochtends lekker met 
elkaar aan het sporten. ’s Middags zijn alle kinderen vrij. Maar … we zijn nog op zoek naar extra 
hulpouders. Er hebben zich gelukkig al een aantal ouders gemeld, maar nog niet genoeg. Is het 
iets voor u? Geef u dan op bij Cornélie Koper, c.koper@jvanstolberg.nl. 
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Afscheid van juf Mieke 
Sinds januari van dit jaar heeft juf Mieke met groot enthousiasme lesgegeven aan groep 1/2A. Op 
vrijdagmiddag gaf ze ook andere kinderen les in begrijpend lezen. Deze week is juf Mieke voor het 
laatst. Ze heeft een nieuwe uitdaging aangenomen. Wij wensen haar heel veel geluk op de nieuwe 
school. 
 

 
 

Even voorstellen 
Misschien heeft u mij al zien lopen in de school. Ik zal mij even 
voorstellen. Ik ben Cindy Brandsma en werk ruim 21 jaar als 
leerkracht bij de stichting Meer Primair. 

Sinds een aantal weken ben ik hier als extra ondersteuning en 
vanaf volgende week werkzaam in groep 1/2 a. Met deze groep 
heb ik al kennisgemaakt; ik heb er heel veel zin in! Ik ben op 
woensdag, donderdag en vrijdag tot aan de zomervakantie 
aanwezig. 

 

Het belang van gymkleding 
Op onze school is het verplicht om tijdens de gymles gymkleding te dragen. Maar waarom 
eigenlijk? Gymkleding stelt een kind in staat om zich vrij te bewegen. Dat lukt vaak niet in gewone 

kleding. Sterker nog, kinderen zouden in gewone kleding gemakkelijk 
kunnen blijven haken. Aan dat risico willen we hen niet blootstellen. 
Daarnaast is het ook nog eens hygiënischer om in aparte sportkleding 
te gymmen (en te zweten). Wat de gymschoenen betreft, deze geven 
een kind maximale grip op de vloer en toestellen. Vandaar dat gymmen 
op sokken niet mag. Bovendien beschermen gymschoenen de voeten 
tijdens het sporten. De exacte kledingvoorschriften staan ook in onze 
schoolgids die u vindt op onze website.  
 
Helaas gebeurt het de laatste tijd 
steeds meer dat kinderen hun 
gymkleding vergeten. Aan het begin 

van het jaar hadden we hier met de kinderen al een duidelijke 
afspraak over gemaakt, namelijk: wie zijn gymspullen vergeet, 
blijft op school en maakt ‘strafwerk’. De leerkracht bepaalt wat in 
zo’n geval passend is. Wie z’n gymspullen geregeld vergeet, loopt 
kostbare uren bewegingsonderwijs mis en dat is niet de 
bedoeling. Kinderen hebben juist veel beweging nodig. Vandaar 
ons beleid. 
 
Wij hopen zo het belang van gymkleding weer even onder de aandacht te brengen bij u. 
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E‐books voor het hele gezin met de 
VakantieBieb  
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden 
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een 
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de 
zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau. 
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen 
tijdens de zomervakantie en biedt e‐books voor   
het hele gezin. De app is gratis te downloaden in de 
App Store en Google Play Store en is een 
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft 
hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf 
genieten van meer dan 60 e‐books.  

 
Winactie: Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op 
een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. 
Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.  
 

 

Kalender  
12 t/m 15-06 avondvierdaagse 
15-06  einde van de Ramadan (dit kan een dag later zijn)  
19 en 20-06 preadviesgesprekken groepen 6 en 7 
22-06  Nieuwsflits nummer 19 


