
 
 

  
 

Al 131 jaar goed voor goed onderwijs! 

Nieuwsflits  
Jaargang 17   nummer 1                                                                            6 september 2019

 
Weer van start 
Vandaag ontvangt u de eerste Nieuwsflits van dit schooljaar. Dit keer een heel dikke en ook nog 
op papier. Hierna ontvangt u ze als vanouds per e-mail. Bovendien staan ze op onze website, 
www.jvanstolberg.nl.  
De eerste twee weken zitten er al weer op! De kinderen zijn inmiddels gewend aan het ritme en 
hebben al weer hard gewerkt. U hebt tijdens de startgesprekken kennis kunnen maken met de 
leerkracht.  
Het belooft een leuk en interessant jaar te worden met tal van activiteiten. De meeste staan in de 
kalender die u net na de zomervakantie hebt ontvangen. Toch wil ik u vragen de website goed in 
de gaten te houden. Een enkele keer wijzigt er namelijk een datum. Dat wordt dan op de website 
aangepast. 
 

 
Luizenouders gezocht 
Afgelopen dinsdag zijn de kinderen gecontroleerd op 
hoofdluis. De groep ouders die dit doet, is dringend op 
zoek naar een paar ouders die dit na de verschillende 
schoolvakanties willen doen. Wilt u helpen? Meld dit 
dan even bij iemand van school of bij Linda van der 
Laan (moeder van Jim, groep 5/6). Zij coördineert het 
luizen pluizen.  

 

 
Van de Oudervereniging 
Binnenkort ontvangt u een brief met het verzoek om de vrijwillige 
ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen. Met uw bijdrage 
zorgt de oudervereniging ervoor dat er ook dit jaar weer leuke 

activiteiten gedaan kunnen 
worden. Denk hierbij aan 
sinterklaas, kerst, het 
voorleesontbijt, de paaslunch. Wilt 
u meer weten over de activiteiten 
van de oudervereniging, vraag ons 
ernaar op de informatieavond op 
18 september.  
 
 
Wist u dat de oudervereniging vorig schooljaar de robotjes voor de 
computerlessen en de broedmachine heeft aangeschaft?  

 

 

http://www.jvanstolberg.nl/
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Waar spelen de kinderen van groep 3? 
Wanneer kinderen van groep 2 naar 3 gaan, verandert er natuurlijk van alles. Zo worden ze niet 
meer gebracht bij de kleuteringang maar bij de andere ingang. Ook spelen ze tijdens het 
speelkwartier op het ‘grote’ plein. En als ze tussen de middag thuis hebben gegeten, worden ze 
ook weer gebracht bij het grote plein. Uitzondering is de maandag: dan verzamelen de kinderen 
van groep 3 wèl op het kleuterplein i.v.m. zwemles. Verder blijft het zo dat overblijvende kinderen 
uit groep 3 na de boterham op het kleuterplein buiten spelen. 
 

 
Bezoek arts niet onder schooltijd 
De lessen op school zijn belangrijk voor kinderen. 
Daarom willen wij u vragen afspraken met tandarts, 
logopedist, huisarts, etc. zoveel mogelijk buiten 
schooltijd te maken. Dat is wel zo fijn voor de kinderen 
en de leerkrachten. Dank voor de medewerking. 
 

 
Kinderoefentherapie 
Op de Juliana van Stolbergschool werkt al enige jaren een kinderoefentherapeut. Eerst was dat 
Annemarie v.d. Veldt, maar omdat zij op een andere school is gaan werken, is Suzanne Thijssen in 
haar plaats gekomen. 
Een kinderoefentherapeut werkt met kinderen die op motorisch gebied een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken omdat zij moeite hebben met bepaalde zaken. Een aantal voorbeelden zijn: 

- Moeite met leren fietsen 

- Moeite met veters strikken 

- Moeite met knutselen, tekenen of knopen dichtdoen 

- Moeite met leren schrijven of niet leesbaar kunnen schrijven 

- Vaak vallen of onhandig bewegen 

 
Mocht er iets zijn met uw kind dan kunt u altijd even contact opnemen om informatie te vragen.  
 
De kinderen die aangemeld worden, zullen getest worden op de motoriek om een beeld te krijgen 
waar ze tegenaan lopen en waar aan gewerkt kan worden. Hierbij staat de hulpvraag van ouders, 
kind en/of leerkracht altijd voorop! 
Na het onderzoek volgt er een verslag waarin vermeld staat waar aan gewerkt zal worden.  
Daarna kan de behandeling starten. Er zal individueel en spelenderwijs met de kinderen geoefend 
worden op de onderdelen van de motoriek waar ze moeite mee hebben. Van elke behandeling 
krijgt u als ouder een mail waarin staat wat er is geoefend, hoe het ging en waar thuis ook mee 
geoefend kan worden. Natuurlijk bent u altijd welkom om bij de behandeling aanwezig te zijn. Dit 
wel graag van tevoren even aangeven vanwege de planning.  
 
De behandelingen worden door de zorgverzekeraar vergoed vanuit het basispakket. 
 



 
 

  
 

Al 131 jaar goed voor goed onderwijs! 

Wilt u meer informatie dan kunt u bellen naar telefoonnummer 06 177 62624 of  een email sturen 
naar suzanne@kinderenbewegen.nl . Op maandagochtend is zij altijd aanwezig en kunt u haar 
ook persoonlijk aanspreken.  

 

 
Even voorstellen 
Sinds mei 2019 ben ik op maandag werkzaam op de Juliana van 
Stolbergschool als kinderoefentherapeut. Mijn naam is Suzanne 
Thijssen en ben 38 jaar. Ik ben in 2007 afgestudeerd als 
kinderoefentherapeut. Sinds die tijd begeleid ik kinderen met 
motorische problemen. Ik heb in verschillende praktijken gewerkt en 
ben ook op verschillende scholen werkzaam geweest. Ook volg ik 
regelmatig bijscholing om mijn kennis bij te houden en weer nieuwe 
dingen te leren. 
Het werken met kinderen vind ik erg leuk. De kinderen leren 

spelenderwijs en wanneer ze iets kunnen dan zie je ze genieten en gaan ze het zelf toepassen en 
verder oefenen. Dit geeft altijd veel positieve energie.  
In mijn vrije tijd ben ik moeder van een zoon van 5 en ik heb ook 2 stiefkinderen van 13. Verder 
sport ik regelmatig, met name tennis is mijn grote passie. Als ik niet sport dan lees ik graag of ben 
ik lekker creatief bezig.  
 

 

Kinderen onder schooltijd ophalen 
Wanneer een kind zich onder schooltijd niet lekker voelt, nemen wij contact op met de ouders. 
Als blijkt dat een kind naar huis moet, is het de bedoeling dat ouders hun kind ophalen. Ze mogen 
onder schooltijd niet zelfstandig naar huis. Dat geldt ook voor situaties waarin een kind onder 
schooltijd ergens anders heenmoet (bijvoorbeeld dyslexietraining). Dit heeft te maken met het 
feit dat school gedurende de hele schooltijd verantwoordelijkheid draagt voor de kinderen. 
 

 
Overblijfouders bovenbouw 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) voor de bovenbouw.  
Verder is het heel fijn als er ook ouders op de reservelijst van de 
bovenbouw willen staan. U kunt zich opgeven bij Tanja 
(conciërge/overblijfcoördinator), conciergejvs@meerprimair.nl, 
maar u kunt haar ook even in de gang aanschieten.  
 

 
 

Inloop op vrijdag dit jaar anders 
Dit jaar is er niet meer iedere vrijdagochtend inloopochtend. We hebben afgesproken dat we het 
aantal inloopochtenden dit jaar gaan beperken. We zullen van tevoren aankondigen wanneer er 
een inloopochtend is. 

mailto:suzanne@kinderenbewegen.nl
mailto:conciergejvs@meerprimair.nl
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Informatie over mediaopvoeding lekker thuis op de bank 
Graag attenderen wij u op een gratis webinar voor ouders over mediaopvoeding, dat het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) Haarlemmermeer organiseert op dinsdagavond 8 oktober. 
  
Het webinar (online cursusavond) is vanaf de bank thuis bij te 
wonen via een laptop of tablet met internet. Wel zo 
makkelijk! Aan het einde van het webinar is er ruimte om 
vragen te stellen via de online chat. 
  
‘Webinar Mediaopvoeding, hoe dan?’ 
Dinsdag 8 oktober 2019, van 20.30 tot 21.30 uur* 
Voor ouders met kinderen van 1-12 jaar 
Door Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige 
Aanmelden via https://www.cjghaarlemmermeer.nl/gratis-webinar-mediaopvoeding-voor-
ouders/ 
Kosten: geen 

  
De volgende vragen komen aan bod: 

 Hoe slecht is het om al die tijd naar schermen te kijken? 
 Wat kun je doen om niet al te veel gedoe te hebben over dit lastige onderwerp? 
 Hoe maak je afspraken rondom schermen, gamen en sociale media? 
 Wanneer moet je je zorgen maken? 

 
*Komt het tijdstip niet uit? Meld je dan toch aan, je kunt het webinar in je eigen tijd terugkijken 
tot een maand na uitzending. 
________________________________________________________________________________ 
 

Informatieavond 
Op 18 september om 19.00 uur is er een informatieavond voor alle ouders/verzorgers. De 
avond begint om 19.00 uur en vindt plaats in de groep van uw eigen kind. U ontvangt die 
avond belangrijke informatie over de gang van zaken in de groep van uw kind. Daarnaast 
krijgt u ook algemene informatie over dit schooljaar. Bovendien is er gelegenheid tot het 

stellen van vragen. Hebt u kinderen in 
verschillende groepen en kunt u niet allebei 
naar de informatieavond, dan kiest u één van 
de groepen. Na afloop is er gelegenheid om 
bij de andere leerkracht langs te gaan om nog 
even in gesprek te gaan. De avond is om 
20.15 uur afgelopen. Als u NIET kunt, wilt u 
dit dan laten weten aan de leerkracht van uw 
kind. Wij rekenen op uw komst. 

 

 

https://www.cjghaarlemmermeer.nl/gratis-webinar-mediaopvoeding-voor-ouders/
https://www.cjghaarlemmermeer.nl/gratis-webinar-mediaopvoeding-voor-ouders/
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Bieb-ouders gezocht 
Goed kunnen lezen is de basis voor succes op 
school en later in de maatschappij. Een 
schoolbibliotheek is daarbij belangrijk. De 
afgelopen twee weken zijn er diverse ouders 
heel hard bezig geweest om de bibliotheek 
weer op orde te krijgen. Maandag gaat hij 
weer open en kunnen kinderen naar 
hartenlust boeken uitzoeken.  
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. U kunt zich opgeven bij Laura Wouts, leerkracht groep 8, l.wouts@jvanstolberg.nl.  
 

Meer Primair on the run voor KiKa 
Zoals u misschien nog wel weet, hebben wij voor de zomervakantie met 
elkaar zoveel mogelijk statiegeldflessen ingezameld. Het geld van deze 
actie was bestemd voor KiKa. Samen met 19 andere collega’s van Meer 
Primair heb ik (juf Stephanie) meegedaan aan de estafetteloop voor KiKa. 
Deze vond afgelopen weekend plaats. Vrijdag, zaterdag en zondag 
hebben wij in teamverband iedere dag een estafette gelopen. Samen met 
7 andere teams en een aantal wielrenteams is er in totaal € 305.912,-- 
opgehaald waarvan ons team € 22.544,36 bijeen heeft gebracht. Met dit 
geld wordt onderzoek gedaan naar kinderkanker met als doel om op 
termijn 95% van de zieke kinderen te kunnen genezen. 
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Weg geblokkeerd 
U hebt waarschijnlijk gezien dat de gemeente de lage groene hekjes 
voor de school heeft vervangen voor een extra betonnen stoepband. 
Het is daardoor extra verleidelijk geworden om de auto ‘even’ langs 
de stoep te parkeren. Alstublieft, wilt u dat niet doen. Het levert 
opnieuw gevaarlijke verkeerssituaties op. Trouwens, afgelopen 
maandag was daardoor de weg geblokkeerd waardoor de zwembus 
de grootste moeite had om de kinderen op te halen voor de zwemles.  
 

 
Kalender  
18 september   Informatieavond groep 1 t/m 8 
20 september   Nieuwsflits nummer 2 
 


