
 
 

  
 

Al 131 jaar goed voor goed onderwijs! 

Nieuwsflits  

Jaargang 17   nummer 11                                                                                                     14 februari 2020 

Oudertevredenheidspeiling 

Goed onderwijs voor uw kind is belangrijk. Het is de basis voor succes in het latere leven. Omdat 

het soms (nog) beter kan, blijven we proberen om het onderwijs daar waar mogelijk te 

verbeteren. Maar dan hebben we wel uw hulp nodig. Daarom krijgt u na de vakantie op de dagen 

van de 10-minutengesprekken bij binnenkomst een enquête die u ter plekke kunt invullen. U 

helpt ons daarmee om het straks nog beter te doen. Niet voor niets is onze slogan:  

Goed onderwijs, dat maak je samen! 
Zie ook de brief die u vandaag per mail hebt ontvangen. 

________________________________________________________________________________ 

Kinderkunstdagen bij Pier K 

De winter is in volle gang, maar toch 

staat de voorjaarsvakantie alweer 

voor de deur. En dat betekent dat er 

weer kinderkunstdagen zijn bij Pier K.  

Het thema deze voorjaarsvakantie is 

Kamperen. We maken muziek rond 

het kampvuur. We tekenen en 

schilderen. We gaan tenten bouwen, 

doen een theatertocht door het bos. En nog veel meer. Drie fantastische dagen vol met creatieve 

workshops. Doe je mee? Lunchen doen we met z’n allen bij Pier K. 

Pier K Hoofddorp     

18, 19 en 20 februari 2020 van 10:00-16:00 uur . De kosten bedragen € 27,- per dag (inclusief 

lunch) of € 73,- voor 3 dagen. Kijk op www.pier-k.nl  voor het volledige programma en om in te 

schrijven. Vragen? Neem contact op met de informatiebalie via 023 5669565 of via info@Pier-k.nl. 

________________________________________________________________________________ 

 

  Griep voorkomen  

Het griepseizoen staat voor de deur! Sterker, er is nu officieel sprake van een griepepidemie. 

Hoe verklein je nou de kans dat je ziek wordt, ondanks het geproest en gesnotter om je heen?  

En hoe zorg je dat je anderen niet besmet? Hieronder enkele eenvoudige tips. 

Handen wassen en arm voor je mond!           

Bekijk hier een kort filmpje.  

Heb je griep en maak je je zorgen? Bel je 

huisarts. 

http://www.pier-k.nl/
mailto:info@Pier-k.nl
https://www.rivm.nl/hygiene
https://www.youtube.com/watch?v=ARpZtq9IpAc
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Pushberichten schoolapp tijdelijk buiten gebruik 

We hebben gemerkt dat de pushberichten (dat zijn de seintjes die u krijgt als 

er iets op de schoolapp is geplaatst) momenteel niet goed werken. Bovendien 

kunnen de leerkrachten de reacties van u als ouders niet lezen. Binnenkort 

nemen we een verbeterde versie van de schoolapp in gebruik waardoor de 

huidige problemen tot het verleden gaan behoren. 

 

We vinden het leuk om via de schoolapp momenten in de klas met u te delen. 

Zo ziet u waar we mee bezig zijn. Neemt u af en toe eens een kijkje op de schoolapp. Hebt u de 

app nog niet? Lees dan de bijlage bij deze Nieuwsflits. Daar kunt u zien hoe u de schoolapp op uw 

telefoon kunt krijgen. 

 

Gesloten deuren 

Als school proberen wij een zo veilig mogelijke plek te zijn 

voor uw kinderen. Daar hoort ook bij dat wij ervoor zorgen 

dat tijdens schooltijd de toegangsdeuren zijn afgesloten. 

Deze gaan stipt om 8.30 uur dicht. Het is de bedoeling dat u 

op dat moment ook vertrekt. Mocht dit onverhoopt tòch 

niet lukken, wilt u de school dan via de hoofdingang 

verlaten? Te vaak merken we namelijk dat ouders de deur 

bij de kleuteringang na vertrek open laten staan. 

________________________________________________________________________________ 

Kalender 

15 t/m 23 februari  voorjaarsvakantie 

25 en 26 februari  rapportgesprekken groep 1, 2, 4/5 t/m 7 

26 februari   luizen pluizen 

2 en 3 maart   rapportgesprekken groep 3 

4 maart    Nieuwsflits nummer 12 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Al 131 jaar goed voor goed onderwijs! 

Bijlage: Installatie schoolApp 

Beste ouders en/of verzorgers,  

Onze school maakt gebruik van een schoolapp. Via deze app willen we u deelgenoot maken van 

de laatste nieuwtjes, leuke foto’s, korte vragen of mededelingen van de groep van uw zoon of 

dochter. Daarom hopen we dat alle ouders zich zullen aanmelden!  

Wat moet u doen om lid te worden van ons ouderportaal en hoe kunt u gebruik gaan maken van 

onze schoolapp?  

Op onze website (www.jvanstolberg.nl) staat een grote knop: “ouderinlog”. Als u hierop klikt, 

komt u op een registratiepagina terecht. Hier kunt u zich aanmelden voor het ouderportaal. U vult 

uw gegevens in bij het stukje “eenmalige registratie als ouder”. Er wordt u gevraagd naar een 

activatiecode. Deze code is:   

Stolberg7274 

Daarna wordt u gevraagd om de beveiligingscode na te typen die in het blauw-witte vlak staat. Na 

uw registratie zult u een email ontvangen op het door u aangegeven emailadres. Met deze mail 

kunt u uw emailadres bevestigen. Na het bevestigen kunt u inloggen met uw emailadres en het 

wachtwoord dat naar u verzonden is. U krijgt dan toegang tot het ouderportaal.   

Daarna kunt u uw basisgegevens aanpassen. Daar kunt u aangeven in welke groep uw kind(eren) 

zitten. Dit is nodig om de juiste pagina(’s) bij het ouderportaal en in de schoolapp te kunnen zien. 

Eventueel kunt u hier ook uw wachtwoord wijzigen. Uw adresgegevens en telefoonnummer hoeft 

u wat ons betreft niet in te vullen. Deze gegevens slaan wij in een ander computersysteem op, 

vandaar dat u dit open kan laten. Na het opslaan, kunt u via de knop “dashboard” terug naar de 

algemene pagina van het ouderportaal. Nu ziet u daar knoppen die horen bij de groepspagina(‘s) 

van uw zoon en/of dochter. U kunt vanaf nu de foto’s en nieuwsberichten van de groep(en) zien.  

Vervolgens kunt u de SchoolApp downloaden op uw telefoon of tablet. Daarna vult 

u bij “school toevoegen” www.jvanstolberg.nl in. Onder de knop “inloggen” vult u 

uw emailadres en het gekregen wachtwoord in. Daarna drukt u op de knop “school 

toevoegen”. U ziet vervolgens een klein logo van de school. Als u daarop klikt en 

vervolgens op “school activeren”, bent u onderdeel geworden van onze schoolapp.  

Om u te helpen met het inloggen sturen wij met deze mail ook een flyer mee, waar de stappen 

nogmaals uitgelegd staan, voorzien van foto’s. Eventueel kunt u ook de hulpvideo bekijken. Deze 

kunt u op de homepagina van onze website vinden bij het kader van de SchoolApp.  

Veel plezier met het gebruiken van onze SchoolApp!  

http://www.jvanstolberg.nl/
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Het team van de Juliana van Stolbergschool  

 

 


