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Goed onderwijs, dat maak je samen!  
Een eenvoudig zinnetje, maar het is wel waar het om draait bij ons op 
school. Leerkrachten en ouders slaan de handen ineen om samen met 
de kinderen het beste resultaat te bereiken. Daarbij leren we kinderen 
ook steeds meer om eigenaar te worden van het eigen leerproces. 
 
Dat zinnetje houdt nog iets extra’s in. Het heeft ook te maken met 
bepaalde klussen en activiteiten die op school plaats (moeten) vinden. Denk bijvoorbeeld aan het 
controleren op luizen, of in de bibliotheek kinderen helpen. In de onderstaande vier stukjes treft u 
een concrete hulpvraag van ons aan. Wellicht zijn één of meer taken u op het lijf geschreven. Laat 
het ons weten. Samen geven we dan concreet invulling aan ons motto “Goed onderwijs, dat maak 
je samen!” 
 

 
1.Lezen met kinderen 
Leren lezen is heel belangrijk. Zo krijgen kinderen greep op de wereld en kunnen ze zich 
ontwikkelen. Met lezen is het net als met zwemmen: oefenen, oefenen, oefenen, en je wordt 

steeds beter. Wij zijn dan ook op zoek naar ouders/verzorgers die ons aan 
het begin van de ochtend een halfuurtje willen helpen door met kinderen te 
oefenen met lezen. In overleg zijn er ook andere momenten mogelijk. Iets 
voor u? U kunt zich opgeven bij Cornélie Koper. U mag haar ook een mailtje 
sturen op c.koper@jvanstolberg.nl.  

 

 
2.Broodjes smeren voor het voorleesontbijt 
Op 24 januari starten we de ochtend met een voorleesontbijt. U 
begrijpt het vast al: voor een ontbijt zijn broodjes nodig. De 
Oudervereniging (OV) zorgt voor de broodjes, maar die moeten 
nog wel gesmeerd worden. Hebt u tijd om op 24 januari om 7.45 
uur te helpen met broodjes smeren? Meld u zich dan direct bij 

Mirjam Wind van de OV via wm.wind@kpnmail.nl.  

 

 

3.Bibliotheekouders gezocht 
Claudia van der Werf (moeder van Dex en Storm) gaat stoppen met haar 
werk voor de schoolbibliotheek. Wij willen haar heel hartelijk danken voor 
haar inzet.  
Dat betekent wel dat we voor de vrijdagochtend op zoek zijn naar een ouder 
die van 8.30 tot 8.45 uur de kinderen wil helpen met het uitzoeken van een 
geschikt boek. U kunt zich opgeven bij juf Laura (groep 7/8), 

l.wouts@jvanstolberg.nl en juf Louise (groep 3), l.grapendaal@jvanstolberg.nl. 
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4.Luizenouders gezocht’ 
Het is bekend dat als de kinderen weer naar school gaan, de luizen dat ook 
graag doen. Daarom controleren ouders/verzorgers alle kinderen na de 
vakantie op de aanwezigheid van luizen. We hebben op dit moment te weinig 
ouders die dit willen doen. Wilt u af en toe helpen? U kunt zich opgeven bij 
Cis Joose, moeder van Olivia uit groep 1/2A of u geeft het door aan Joost van 
Dijk.  

 

 

Jeugdsportpas 
Ook dit jaar zorgen verschillende sportverenigingen dat het voor kinderen 
mogelijk wordt om via de Jeugdsportpas (JSP) verschillende sporten uit te 
proberen. U kunt uw kind opgeven via de website van de Jeugdsportpas: 
www.teamsportservice.nl/haarlemmermeer. U klikt op de button JSP.  
 

 
 

 

 
Gevonden: een föhn 
Na de kerstviering is er in de kerk een föhn gevonden. Wie mist er een föhn en 
moet momenteel noodgedwongen met wilde haren rondlopen? Hij is op te 
halen bij Joost van Dijk.  

 
 

 
Trefwoord thema 
De komende weken gaan we het met de kinderen hebben over contact. Contact, dat is aanraken, 
elkaar een hand geven, een schouderklopje maar het is ook meer. Het gaat ook over aandacht 
voor elkaar, een luisterend oor bieden.  
Contact maken lijkt zo’n beetje de core business van Jezus te zijn. De 
evangeliën die in de bijbel staan, zijn eigenlijk een lange reeks 
beschrijvingen van allemaal ontmoetingen. Ontmoetingen met kinderen, 
vrienden, ‘vijanden’ en verstoten mensen. Hoe Jezus dit aanpakt, is voor 
ons een belangrijke leerschool. Praat eens over dit onderwerp thuis, 
tijdens het eten. 
 

 
Kalender  
18-01  Voorlichting voortgezet onderwijs voor groep 7/8 
12-01  Start cito-toetsen (groep 2 t/m 8) 
24-01  voorleesontbijt   
26-01  Nieuwsflits nummer 10 
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