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Weer van start 
Vandaag ontvangt u de eerste Nieuwsflits van dit schooljaar. De eerste week zit er al weer op! De 
kinderen zijn inmiddels gewend aan het ritme en hebben de afgelopen week hard gewerkt. We 
mochten deze week meteen al afsluiten met een interessant project over afvalscheiding. U leest 
er hieronder meer over. 
 
Het belooft een leuk en interessant jaar te worden met tal van activiteiten. De meeste staan in de 
kalender die u voor de zomervakantie hebt ontvangen. En niet onbelangrijk: we hopen dit 
schooljaar flinke stappen te maken ter voorbereiding van het nieuwe schoolgebouw. We houden 
u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 

Afval scheiden 
Vanaf vandaag zamelen we op school het afval 
gescheiden in. Op die manier willen we een bijdrage 
leveren aan een beter milieu. Vanochtend was de 
officiële aftrap. Speciaal hiervoor kreeg de school 
bezoek van wethouder John Nederstigt (wethouder 
van onderwijs en duurzaamheid) en 
kinderburgemeester Julia Pieters. Via het aloude ‘Ren-
je-rotspel’ mochten de kinderen allerlei milieuvragen 
beantwoorden die de wethouder en de 
kinderburgemeester aan de kinderen stelden. 
Daarna hebben de kinderen gastlessen, workshops en een 
toneelvoorstelling over afval gekregen. De groepen 3 t/m 8 zijn 
vervolgens naar buiten gegaan om met elkaar op zoek te gaan naar 
zwerfafval. “Nou zeg, wat gooien de mensen veel rommel op straat!”, riep 

een van de kinderen die terugkwam van de zwerfafvalexpeditie.  
Vanaf heden hebben we op school drie afvalstromen: plastic (inclusief drinkpakjes), papier en ten 
slotte restafval. Samen gaan we voor een beter milieu! Doet u mee? Dat kan door het er met de 
kinderen over te hebben. Nog een tip: vervang het drinkpakje af en toe eens voor een beker. 
 

 
Even voorstellen  
Ik ben Tanja Vogel en bij de meesten waarschijnlijk al bekend als de moeder van Esmée (groep 4). 
Sinds afgelopen november ben ik overblijfcoördinator en vanaf dit schooljaar mag ik nu ook 
werkzaam zijn hier op school in de functie van conciërge. Zelf ben ik 
ook leerling geweest op de JVS en daarna heb ik een vervolgopleiding 
gehad op de hotelschool in Amsterdam. Ik heb hier Hospitality 
management gestudeerd en ben daarna werkzaam geweest in diverse 
hotels. Mijn laatste functie was supervisor groepsreserveringen in het 
Okura hotel in Amsterdam. U zult mij van maandag tot en met 
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donderdag op de ochtenden hier op school zien rondlopen. Tevens zal ik de verkoop van de 
overblijfkaarten op mij nemen. Schiet mij gerust aan als ik iets voor u kan betekenen. 
 

 

Vrijwilligers 
Onze school gaat vanaf heden werken met twee vrijwilligers. Het zijn Mariëtte Koedijk en Karina 
Wouts. Beide dames zullen zowel leerkrachten als leerlingen gaan ondersteunen. Te denken valt 
aan het samen lezen met kinderen bijvoorbeeld. Wij heten Mariëtte en Karina van harte welkom! 
 

 

Luizenzakken afgeschaft 
Al een aantal jaren wordt bij ons op school luizenzakken gebruikt. Dit om verspreiding van 
hoofdluis te voorkomen. Uit onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu) blijkt niet dat een luizenzak helpt bij het voorkomen van luizen via indirecte verspreiding. 
Vandaar ook dat het RIVM luizenzakken niet aanraadt. 
 
Onze school volgt het beleid van het RIVM en schaft daarom de luizenzakken 
met ingang van dit jaar af. Dat betekent dat de kinderen de luizenzakken mee 
hebben gekregen naar huis. Mocht u toch willen dat uw kind gebruik maakt van 
een luizenzak, dan kunt u de huidige luizenzak doorvoor gebruiken. 

 
Hulpvraag 
Goed nieuws: bij de luizencontrole van afgelopen woensdag is gebleken dat niemand luizen heeft. 
Dat heeft ons team van ‘luizenpluisouders’ geconstateerd. Trouwens, het zou heel fijn zijn als er 
zich nog enkele ouders melden om mee te doen bij die controle. Deze vindt altijd plaats in de 
eerste week na een vakantie. U kunt dit doorgeven aan Linda Moleman (moeder van Jim van der 
Laan) of aan een van de medewerkers van school. Alvast hartelijk dank. 

 

 
Overblijfouders gezocht 
Wij zijn nog dringend op zoek naar enkele ouders die ons 
overblijfteam willen ondersteunen. We zoeken met directe 
ingang ouders voor maandag (2 ouders) en voor donderdag  
(1 ouder). Verder is het heel fijn als er ook ouders op de 
reservelijst willen staan. U kunt zich opgeven bij Tanja 
(conciërge/overblijfcoördinator), conciergejvs@meerprimair.nl, 
maar u kunt haar ook even in de gang aanschieten.  
 

 

Werkzaamheden Van den Berghlaan  
Van 10 september tot en met 21 december vinden er 
werkzaamheden plaats aan de weg en de stoep van de Van 
den Berghlaan. De werkzaamheden worden in fases 
verricht, te beginnen aan de kant van de Boslaan. Er wordt 
geëindigd aan de kant van de Nieuweweg. 
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Deze werkzaamheden kunnen leiden tot overlast; zeker bij het brengen/halen van de kinderen. 
Wij willen u vragen om zoveel als mogelijk de kinderen lopend of met de fiets te brengen. Dat is 
verreweg het eenvoudigste. Mocht dit niet kunnen, dan bent u er in ieder geval van op de hoogte 
dat u mogelijk hinder zult ondervinden.  

 

Plusklas van start 
Vanaf maandag 10 september gaat onder leiding van Cornélie Koper de plusklas weer van start. 
We beginnen met kinderen uit de groepen 4 t/m 8. De groepen 1 t/m 3 volgen later. Als uw kind 
in de plusklas komt, ontvangt u hierover een bericht. 
 

 
Schoolfotograaf 
Op 18 september komt de schoolfotograaf. Alle kinderen kunnen weer op de foto en er worden 

ook nieuwe klassenfoto’s gemaakt. Nieuw is dat de fotograaf pas om 11.00 
uur komt en tot het einde van de schooldag blijft. De fotograaf blijft na 
schooltijd tot 15.30 uur op school aanwezig om eventueel nog foto’s te 
maken van kinderen die een broer/zus hebben op een andere school. Zodra 
er meer informatie beschikbaar is, ontvangt u deze zo snel mogelijk. 

  

 
Gevonden voorwerpen 
Volgende week worden alle gevonden voorwerpen uitgestald in de centrale hal  
van de school. Wellicht dat er iets van uw kinderen tussen ligt. Wat aan het 
einde van de week is overgebleven, wordt weggegooid.  
 

 
Bieb-ouders gezocht 
Wij kunnen nog enkele ouders gebruiken die aan het begin van de schooldag (8.30 tot 9.00 uur) 
willen helpen in onze bibliotheek. De werkzaamheden bestaan uit het uitlenen van boeken aan 
kinderen via ons uitleensysteem. Soms hebben kinderen uw hulp even nodig bij het kiezen van 
het juiste boek. Ons streven is om elke ochtend twee ouders in de bibliotheek te hebben. U kunt 
zich opgeven bij Laura Wouts, leerkracht groep 7/8, l.wouts@jvanstolberg.nl.  
 

Kalender  
10 september   Mad Science show voor groep 3 t/m 8 
10, 12, 13, 14 september Startgesprekken groep 1 t/m 8  
18 september   Groep 1/2A naar kinderboerderij  
    Zwanenburg 
18 september   Schoolfotograaf 
20 september   Beestenboel voor groep 1/2B 
20 september   Informatieavond groep 1 t/m 8 
21 september   Nieuwsflits nummer 2 
 

mailto:l.wouts@jvanstolberg.nl

