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Het team van de Juliana van Stolbergschool wenst u een heel fijne vakantie.  

 

Even voorstellen 
Mijn naam is Sonja Schmit. Ik kom na de zomervakantie juf Maartje in 
groep 7 vervangen. Ik heb er erg veel zin in om dit tot de kerstvakantie 
te gaan doen. Ik ben er op woensdag en donderdag. 
Ik werk al ruim 20 jaar in het onderwijs. Ruim 15 jaar ben ik werkzaam 
geweest op een SBO-school en de laatste jaren gaf ik les aan kinderen 
in een taalklas. Ik woon in Nieuw-Vennep met mijn man en 3 kinderen 
van 10, 12 en 14 jaar. Ik hou van puzzelen, sudoku, lezen, naar sport 
kijken van onze kinderen, op vakantie gaan en natuurlijk van lesgeven 
aan kinderen. Ik hoop u snel te ontmoeten! 

 
 

Gymrooster 2019-2020  
Dinsdag  
 
Ochtend 
08.30 – 09.10 Groep 8 komt zelfstandig 8 

09.10 – 09.50 Juf groep 8 haalt groep 8 en brengt groep 3 3 

09.50 – 10.30 Juf groep 3 haalt groep 3 en brengt groep 4/5  4/5 

10.30 – 11.10 Juf groep 4/5 haalt groep 4/5 en brengt 5/6 5/6 

11.10 – 11.50 Juf groep 5/6 haalt groep 5/6 en brengt 7  7 

 Juf groep 7 haalt groep 7  

 
Middag 
13.00 – 14.00   1/2 

14.00 – 15.00   1/2 

 
Woensdag  
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08.30 – 09.15 Groep 7 komt zelfstandig 7 

09.15 – 10.00 Juf groep 7 haalt groep 7 en brengt 4/5 4/5 

10.00 – 10.45 Juf groep 4/5 haalt 4/5 en brengt 5/6 5/6  

10.45 – 11.30 Juf groep 5/6 haalt 5/6 en brengt 8A 8A 

11.30 – 12.30 Juf groep 8A haalt 8A en brengt 8B 8B 

 Groep 8B gaat zelfstandig naar huis of met Juf Iris 
mee terug naar school 

 

 
 

 

Flessen voor Kika 
Zoals u wellicht weet, gaat juf Stephanie meedoen aan de 
Kika-run. Dit sportieve evenement heeft als doel om geld in 
te zamelen voor Stichting Kinderkanker. Deze stichting 
heeft als doel om de genezingskans van kinderen met 
kanker te vergroten. Een van de acties van juf Stephanie 
was het inzamelen van lege statiegeldflessen. Dankzij u 

heeft ze 160 flessen ingezameld. Juf Stephanie wil u hiervoor heel hartelijk bedanken. 
  

 

Groei leerlingenaantal zet door! 
Vorig jaar al was een lichte groei in het leerlingenaantal 
zichtbaar. Dit jaar wordt duidelijk dat die groei flink doorzet. Als 
peildatum wordt in het onderwijs altijd 1 oktober 
aangehouden. Vorig jaar 1 oktober hadden we 148 leerlingen. 
Dit jaar op 1 oktober zitten we op 160 leerlingen. Een heel 
mooi resultaat! In gesprekken met nieuwe ouders merken we 
dat ze onze school benaderen vanwege de positieve reacties 
van de ouders die al bij ons op school zijn. Voor ons allemaal 
een prachtig compliment! Dank daarvoor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s!  
Voor diverse basisscholen in Hoofddorp zijn wij per 
direct op zoek naar een nieuwe collega 
schoonmaakmedewerker (m/v). De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met 
vrijdag vanaf 15:00 uur. De werktijden worden in overleg afgestemd.  
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Functieprofiel: 

 Werkervaring in de schoonmaakbranche (op een basisschool) is een pre; 

 Kennis van de Nederlandse taal; 

 Woonachtig in omgeving Hoofddorp; 

 Zelfstandig en proactief kunnen werken; 

 Representatief. 
 

Wij bieden arbeidsvoorwaarden en salaris conform de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. 
 
Wie zijn wij? 
www.cleanbuilding.nl / 020 - 777 97 06 
 
Heb je interesse in bovenstaande functie of vragen?  
Reageren kan via ons e-mailadres: sollicitatie@cleanbuilding.nl t.a.v. mevrouw I. Smink. 
 
 

Kom jij ons 
schoonmaaktea
m versterken?! 

http://www.cleanbuilding.nl/
mailto:sollicitatie@cleanbuilding.n
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Kalender  
26-08  1e schooldag/koffie drinken op school (8.30 uur)  
28-08  luizen pluizen  
04 en 05-09 startgesprekken 
06-09  Nieuwsflits nummer 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


