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Drinkpakjes geven veel afval
Zoals u weet, doet onze school aan het scheiden van afval (papier, plastic,
restafval). Drinkpakjes horen bij het plastic afval. Fijn dat dit apart kan
worden ingezameld. Nog fijner is het natuurlijk als u ervoor kiest om
eenmalig een drinkbeker met deksel te kopen. Dat maakt de afvalberg een
heel stuk kleiner, het is handig voor school, goedkoper voor u maar vooral fijn
voor het milieu. Doet u mee?

Lekker gezond
Als je gezond bent, gaat het werken je goed af. Dat geldt ook voor kinderen. Gezonde kinderen
leren en werken beter. Daar willen we als school graag in meedenken. Zo hebben
we vorig jaar nog meegedaan aan het Europese project "Fruit op school".
U bepaalt natuurlijk wat er in de lunchtrommel van uw kind zit, maar we zien
geregeld dat er wel aardig wat snoep in zit. Kinderen die dit niet krijgen, zien het
van anderen en willen het ook. Wij zouden het heel fijn vinden als de kinderen
een gezonde lunch meekrijgen. En de kinderen? Ach, na een tijdje weten ze niet
beter.

Schoolreisje
Woensdag 29 mei gaan de groepen 1 t/m 3 op schoolreisje naar Plaswijckpark in Rotterdam en
de groepen 4 t/m 7 gaan naar het Archeon in Alphen aan den Rijn. De school gaat deze dag om
08.15 uur open. We verwachten dat iedereen om 08.30 uur aanwezig is, zodat we rond 08.45 uur
kunnen vertrekken. We zullen rond 16.00 uur weer terug zijn op school. Kort voor het schoolreisje
volgt er nog een brief met de laatste informatie.
Om dit uitje mogelijk te maken, zijn we nog op zoek naar ouders die deze
dag mee willen.
Mocht u een groepje willen begeleiden, wilt u dan een mailtje sturen
naar: l.grapendaal@jvanstolberg.nl en daarin de naam en groep van uw
kind vermelden? Omdat we niet kunnen inschatten hoeveel
aanmeldingen er binnenkomen, hoort u in de week na de meivakantie of
u begeleider zult zijn of niet.
Denkt u nog even aan de kosten voor het schoolreisje. Als u nog niet heeft betaald, zou u dit
dan alsnog z.s.m. willen doen.
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Overblijfnieuws
het komt voor dat kinderen tijdens het overblijven gedrag vertonen dat niet door de beugel kan.
Als team willen we niet accepteren dat kinderen overblijfouders uitschelden bijvoorbeeld. En ook
schelden onderling vinden wij niet oké. Bovendien is het
de bedoeling dat kinderen wel luisteren naar de
overblijfouders.
Om dit gedrag positief te beïnvloeden gaan wij hier vanaf
6 mei hier strenger op letten. En natuurlijk krijgen de
kinderen de kans om een fout te maken. Maar bij
herhaling van ontoelaatbaar gedrag gelden vanaf 6 mei
duidelijke sancties. De kinderen krijgen hierover in de klas
uitleg zodat ze weten wat er van hen wordt verwacht
tijdens het overblijven. Voor u als ouders/verzorgers
melden we hieronder de afspraken die wij hanteren, als
een kind zich nietaan die afspraken houdt; kortom ons sanctiebeleid.
1. Als een overblijvend kind de fout in gaat, dan krijgt het eerst een mondelinge
waarschuwing. Daardoor krijgt het de kans om het eigen gedrag te verbeteren;
2. Helpt die waarschuwing niet, dan volgt er een groene kaart. Hierop vult het kind in wat er fout
ging en ook hoe het beter had kunnen reageren/handelen;
3. Leidt ook dit niet tot verbetering, dan krijgt het kind bij een volgend incident een gele kaart. Dit
is een waarschuwing op papier die meegaat naar huis ter ondertekening. Dit doen we omdat
we vinden dat u als opvoeder op de hoogte moet zijn van het gedrag van uw kind. Als school en
ouders samen op dit gedrag sturen, levert dit namelijk het meeste resultaat op;
4. Blijkt het nogmaals mis te gaan, dan volgt een rode kaart. Dit is een waarschuwing op papier
die meegaat naar huis ter ondertekening. Een rode kaart betekent wel dat het kind gedurende
een door de directie vast te stellen periode niet meer mag deelnemen aan het overblijven.
Ouders/verzorgers moeten dan zelf voor een andere oplossing zorgen.

Dit lijkt misschien streng, maar het gaat ons erom dat we kinderen opvoeden in het juiste
gedrag. Belangrijk aspect van dit sanctiebeleid is dat u als ouder op de hoogte wordt
gebracht als uw kind gedrag vertoont dat niet acceptabel is. Dat geeft u en school de
mogelijkheid om samen dit gedrag positief te beïnvloeden.
- herhaalde oproep – herhaalde oproep – herhaalde oproep – herhaalde oproep –
Buitenschoolse opvang op school
Bent u op zoek naar buitenschoolse opvang voor uw kind aansluitend op de schooldag? En zou u
het fijn vinden als dat bij ons op school gebeurt? Wij verkennen de mogelijkheden om dit op onze
eigen school te gaan organiseren in samenwerking met onze partner SKH (Stichting Kinderopvang
Haarlemmermeer). Geeft u per mail
directie@jvanstolberg.nl even door als u hieraan
behoefte hebt. Vermeld in uw mail de naam en leeftijd
van uw kind(eren) en de dag(en) waarop u buitenschoolse
opvang zou willen afnemen.
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Paasactie voedselbank een succes
Morgenochtend gaan medewerkers van de Voedselbank de rijkelijk gevulde kratten bij ons op
ophalen. Het zijn er 10!
Namens de voedselbank en haar klanten wil ik u hartelijk
bedanken voor uw hulp. We hebben samen een bijdrage
geleverd aan een fijn paasfeest voor iedereen!

Theoretisch verkeersexamen
Het is al weer even geleden, maar de kinderen van groep
7 hebben het theoretisch verkeersexamen gemaakt. 86%
is geslaagd. Gefeliciteerd! De kinderen die nog niet
geslaagd zijn, maken binnenkort het herexamen en we
hopen natuurlijk dat ze dan ook slagen. In verband met
het praktijkexamen worden alle fietsen nog gekeurd. Dit
gebeurt na de meivakantie onder leiding van onze
verkeersouder Paul Cnossen. Aangezien we dit jaar een
grote groep 7 hebben, zouden we het fijn vinden als er nog iemand komt helpen bij deze keuring.
De datum stellen we in overleg vast.
Op 27 mei doen de kinderen het praktijkexamen verkeer. Hiervoor hebben we nog dringend
ouders nodig. U kunt zich opgeven via sschuurman@meerprimair.nl.

Sportservice organiseert lasergamen
Graag maak ik u attent op de activiteiten van Sportservice. In de meivakantie kunnen kinderen
lasergamen. Geïnteresseerd? In de mail waarbij u deze Nieuwsflits hebt ontvangen, zit hier een
folder over.

GGDFlits Pesten
19 april is het de dag tegen pesten. Pesten komt veel
voor. In Nederland wordt één op de vijf kinderen
gepest of ze pesten zelf. Daarnaast zijn veel kinderen
als ‘meeloper’ betrokken bij pesten. Kinderen die
worden gepest krijgen vaak last van klachten zoals
slapeloosheid, buikpijn, hoofdpijn, en bedplassen.
Maakt u zich zorgen over pesten? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de
jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van uw kind. Voor het maken van
een afspraak kunt u bellen met de frontoffice JGZ. Telefoonnummer 023-7891777 op werkdagen
van 8.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 17.00 uur.

Met plezier naar de middelbare school
Plezier op School is een tweedaagse cursus voor aankomende brugklassers uit de
Haarlemmermeer. De training is voor aankomende brugklassers die opzien tegen de overgang
naar het voortgezet onderwijs. Voor deelname zal een intakegesprek plaatsvinden. De cursus
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wordt gegeven in de laatste week van de zomervakantie op 22 en 23 augustus op het Kaj Munk
college in Hoofddorp. Voor meer informatie en aanmelden (svp voor 1 juli) , klik hier

De Ontdekking krijgt ruimere openingstijden
Vanaf april 2019 worden de openingstijden
op de Ontdekking verruimd. Voortaan gaat
de peuterspeelzaal open om 8.00 uur en
sluit om 12.00 uur.

Waarom verlenging van de peuterspeelzaaltijd?
Meer dan de helft van de ouders die gebruik maken van de peuterspeelzaal werken beiden en zijn
geholpen met ruimere openingstijden. Deze groep heeft recht op kinderopvangtoeslag. Daarnaast
kan een deel van de ouders gebruik maken van een gesubsidieerde plaats. Voor deze doelgroep
bereiden we ons voor op de wettelijke wijziging van 16 uur voorschoolse educatie (in plaats van
12 uur nu) in 2020. Het is dan niet meer haalbaar de voorschoolse educatie in blokken van 3 uur
aan te bieden.
Wat worden de openingstijden op Ontdekking?
De openingstijden op SKH-peuterspeelzaal de Ontdekking worden dan van 8.00 tot 12.00 uur. Het
huidige educatieve ochtendprogramma blijft volledig zoals het is; het wordt verlengd met nog
meer speeltijd voor de kinderen en met iets ruimere breng- en haaltijden voor de ouders. De
Ontdekking blijft 40 schoolweken per jaar geopend. Heb je interesse in opvang inclusief
vakanties? Dat kunnen we bieden op een andere locatie.
Zijn er vragen?
Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met Romilda Buskermolen
R.Buskermolen@kinderopvanghaarlemmermeer.nl. telefoonnummer: 06-30120233.

Kalender
6 mei
14 + 15 mei
15 mei
17 mei
17 mei

luizen pluizen
drempelonderzoek groep 7
open dag
van bij tot honing (groep 6)
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