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Bouwnieuws  

We hebben lang moeten wachten, maar nu is er dan toch 

nieuws over de nieuwbouw en de tijdelijke huisvesting. 

De gemeente heeft aangegeven er vooralsnog van uit te gaan 

dat in december 2020 een tijdelijk gebouw is gerealiseerd op het zogenaamde Indianenveldje, 

100 meter verderop in dezelfde straat (Van den Berghlaan). Dat betekent dat de school in de 

kerstvakantie naar de tijdelijke huisvesting kan verhuizen. In januari 2021 zullen we dus lesgeven 

in dit tijdelijke gebouw.  

Januari 2021 start meteen de sloop van het oude gebouw waarna kan worden begonnen met de 

nieuwbouw. Dit gaat 1 tot 1,5 jaar duren. Dus het nieuwe schoolgebouw is rond juni 2022 klaar. 

Het Hoofddorpse architectenbureau Tordoir van den Berg Architecten zal de nieuwe school 

ontwerpen. 

________________________________________________________________________________ 

 
Luizenplaag niet onder controle 

Op school heerst momenteel hoofdluis. Ondanks een uitgebreide groep ouders die heel vaak op 

school zijn te vinden om kinderen te controleren, krijgen we de luizenplaag niet goed onder 

controle. Daarom roepen wij u op om ons te helpen. Hoe kunt u dat doen? 

Wekelijks meerdere keren controleren op hoofdluis. Dan worden de luizen in een vroeg stadium 

ontdekt en is behandeling eenvoudiger. Grijp dan ook meteen in als u hoofdluis ontdekt. De beste 

aanpak is twee weken lang elke dag uitgebreid de haren kammen met een fijntandige kam. En dit 

combineren met een luizenshampoo. Kam en shampoo zijn bij drogist of apotheek te koop. 
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Hoe kunt u kammen? 

Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het kammen gaat 

makkelijker als u crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone kam of borstel eerst de klitten uit 

het haar. 

Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar met een 

fijntandige kam (zoals een luizenkam) van achter naar voren, begin telkens dicht bij de hoofdhuid. 

De hoofdluizen zitten namelijk op de hoofdhuid. Zorg dat u elke haarpluk doorkamt. 

Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi deze na afloop 

weg. 

Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen met een doekje waar 

azijn op zit. Dan laten de neten makkelijker los. 

Spoel de crèmespoeling uit het haar. 

Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep. 

 

Voorleesontbijt 
We hebben een leuk voorleesontbijt gehouden op 

school. Maar wat is een voorleesontbijt zonder brood? 

Precies, dat kan natuurlijk niet. Vandaar dat Bakker 

Gerard dit jaar weer heerlijke mini-bollen heeft 

verzorgd met een flinke korting. Bedankt Bakker 

Gerard! 

Verder zijn er de dagen na het ontbijt heel wat 

(groot)ouders geweest die op school hebben voorgelezen. Ook hartelijk bedankt voor uw 

inzet. De kinderen hebben ervan genoten.  

 

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad 

Beste ouders, 

Vorige week woensdag zijn wij als MR bij elkaar gekomen en hebben we de 

volgende punten besproken. 

1. Er komt een nieuwe oudertevredenheidspeiling. De MR en het team    

    vinden het belangrijk om te weten hoe ouders denken over de Juliana van Stolbergschool. De  

    sterke punten eruit zijn fijn als compliment, maar het geeft ook verbeterpunten om het  

    onderwijs en de organisatie te verbeteren. Een extern bureau geeft dit jaar een papieren versie  

    uit aan alle ouders van onze school. We hebben een plan bedacht, om u als ouders zoveel  

    mogelijk te motiveren om deze enquête in te vullen. 
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2. We hebben gesproken over de ontwikkeling van de nieuwbouw van onze school. 

3. Een ander punt was het gebruik van social media op de JvS. Zo hebben we een eigen Facebook 

    pagina. Leuk om bijvoorbeeld te kijken hoe de studiereis van Joost en Louise over ICT is  

    geweest. Daarnaast oriënteren we ons als MR om een informatieavond te organiseren voor  

    ouders over hoe om te gaan met het social media gebruik van kinderen en hoe je je kind daarin 

    kunt begeleiden om bijvoorbeeld cyberpesten te voorkomen. 

4. Het huishoudelijk reglement en de statuten van de MR zijn we aan het moderniseren. Zodra dit 

    goedgekeurd is door de MR zullen deze terug te vinden zijn op de website van de school. 

________________________________________________________________________________ 

Werken met Bouw 

Sinds kort hebben we op onze school een nieuw computergestuurd programma voor het 

voorbereidend en aanvankelijk technisch lezen. Dit programma kan ingezet worden in de groepen 

2 t/m 4. Als eerste gaan we van start met kinderen in groep 4, die nog moeite hebben met het 

technisch lezen en nog niet op het gewenste AVI-niveau zitten en/of bij wie vermoedens zijn van 

dyslexie. Na de voorjaarsvakantie wordt gestart met kinderen uit groep 3, bij wie het aanvankelijk 

lezen nog moeizaam gaat en de letters nog niet goed en vlot beheerst worden. Later in het 

schooljaar zullen kinderen uit groep 2 starten, die nog moeite hebben met het herkennen van 

klanken en het zogenoemde ‘hakken en plakken’. Op deze manier kunnen ze een extra 

voorbereiding krijgen om het leesonderwijs in groep 3 goed te doorlopen. 

Om het programma Bouw te kunnen uitvoeren, zijn ‘tutoren’ nodig die instructie geven aan de 

kinderen die met Bouw werken. Het programma is zodanig opgesteld dat kinderen uit de groepen 

7 en 8 ‘tutoren’ kunnen zijn; uit onderzoek is gebleken dat kinderen dat heel goed kunnen en er 

goede resultaten mee behaald worden. Het is de bedoeling dat het op school 3 x 10-15 minuten 

per week geoefend wordt en dat thuis met een ouder/verzorger/oudere broer of zus ook nog 

eens 1-2 x per week geoefend wordt. Mocht uw kind (uit de onderbouw) voor het programma 

Bouw in aanmerking komen of uw kind (uit de bovenbouw) aangedragen worden als tutor, dan 

wordt u als ouder(s) hierover geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij Cornélie Koper of 

stuur een mail naar ckoper@meerprimair.nl. 

________________________________________________________________________________ 

Klassenfoto bestellen 

Het is nog steeds mogelijk om Via Studio Veefkind foto’s na te bestellen. Dat kan via de 

persoonlijke code die u indertijd hebt ontvangen. De 

contactgegevens van Studio Veefkind zijn: 

Bedrijvenweg 11d 

2351 BC Leiderdorp 

071-5411466 

https://www.fotostudioveefkind.nl 
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Kalender 

t/m 7 februari   afname cito-toetsen groep 3 t/m 8 

10 februari   studiedag (alle kinderen vrij) 

11 en 12 februari  administratiedagen (kinderen groep 1 t/m 4 vrij)  

14 februari   eerste rapport mee   

14 februari   Nieuwsflits nummer 11  

15 t/m 23 februari  Voorjaarsvakantie 


