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Bijna vakantie  
Nog een paar dagen en dan kunnen de kinderen gaan genieten van hun vakantie. Donderdag 19 
juli is de laatste schooldag. We gaan die dag met elkaar om 14.50 uur naar buiten en tellen samen 
de laatste secondes weg tot 15.00 uur.  
Wij zien u graag terug op maandag 3 september. Als de kinderen om 8.30 uur starten met de 
lessen, kunnen de ouders onder het genot van een kopje koffie de vakantieverhalen uitwisselen. 
 
Het team van de Juliana van Stolbergschool wenst u een heel fijne vakantie.  
 

Mad Science komt weer met te gekke nieuwe lessen! 
Net als twee jaar geleden, komt Mad Science weer naar onze school! Na een knallende aftrap met 
een spectaculaire, nieuwe science show op 10 september, kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 
zich inschrijven voor de naschoolse wetenschaps- en 
techniekcursus.  
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor 
deelname ook geschikt is voor kinderen die al eerder 
hebben meegedaan. 
De cursus is op woensdag om 12.45 uur, vanaf 19 
september 2018. De lessen duren een uur.  
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in 
de wondere wereld van experimenten, proefjes en 
demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal 
en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit 
uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag 
als een echte wetenschapper!  
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en 
maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij 
voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 16 
september 2018. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org 
 

http://nederland.madscience.org/
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School groeit licht 
Tijdens een schooljaar komt het voor dat er tussentijds nieuwe kinderen 
op school komen. Dat kan zijn omdat een kind 4 jaar wordt, maar het heeft 
vaak ook te maken met een verhuizing. Omgekeerd komt natuurlijk ook 
voor. En aan het einde van het schooljaar verlaten natuurlijk alle kinderen 
van groep 8 de school. Wat betekent dat nou voor het aantal leerlingen? 
Om die vraag te beantwoorden, wordt gekeken naar een vaste datum 
waarop we vaststellen hoeveel leerlingen er op school zittten. Die 
peildatum is 1 oktober. Op 1 oktober 2017 hadden we 144 leerlingen. Als 
we dat vergelijken met het aantal leerlingen dat we op  

1 oktober 2018 zullen hebben, zien we een lichte groei. Er zullen dan namelijk 148 kinderen op 
school zitten. Een groei dus van 4 leerlingen. En daar zijn we heel blij mee. Dit komt overigens 
overeen met de gemeentelijke prognose.  
 

 

Project afvalscheiding 
Als we onze aarde een beetje knap willen doorgeven aan onze 
kinderen, moet er nu wel wat gaan gebeuren. De ‘plastic soep’ 
die in de oceanen drijft, is veel omvangrijker dan tot nu toe 
gedacht. Daarom gaat onze school volgend schooljaar met iets 
nieuws beginnen: we gaan het afval scheiden in papierafval, 
plastic afval (incl. drinkpakjes) en restafval. Wij komen samen 
met de kinderen in actie voor een beter milieu. Doet u mee? 
 
Aftrap 
Vrijdag 7 september staat helemaal in het teken van afval. Via allerlei gastlessen en workshops 
brengen we het afvalprobleem onder de aandacht van de kinderen. We doen dit in nauwe 
samenwerking met afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden. Ook wethouder John Nederstigt is 
van de partij. Hij komt die ochtend langs om officieel het startschot te geven voor dit 
milieuproject. 
 
Hulpouders gezocht 
Die ochtend (vrijdag 7 september) hebben we uw hulp hard nodig. De groepen 4 t/m 8 gaan 
namelijk op expeditie in de wijk om zwerfafval op te sporen. U kunt zich aanmelden bij de 
leerkracht van uw kind of u stuurt een mail naar directie@jvanstolbergschool.nl. Wilt u in dat 
mailtje even de naam en de groep van uw kind vermelden? 
 
Verklein de afvalberg 
De afvalberg verkleinen; daar gaat het ook om. Denk alleen al eens aan het aantal drinkpakjes dat 
op één dag in de prullenbakken van de school terechtkomt. Daar is gemakkelijk wat aan te doen. 
Bijvoorbeeld door eenmalig een drinkbeker aan te schaffen en die steeds opnieuw te vullen. Ook 
voor het tussendoortje is een dergelijke oplossing goed mogelijk. En wat er dan nog overblijft, 
zullen we goed scheiden in aparte bakken. 
 
Meer informatie volgt direct aan het begin van het volgende schooljaar. 
 

mailto:directie@jvanstolbergschool.nl
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Kalender  
03-09  1e schooldag/koffie drinken op school (8.30 uur)  
05-09  luizen pluizen  
07-09  start project afvalscheiding 
07-09  Nieuwsflits nummer 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


