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Hoe veilig wilt u de schoolomgeving van uw kind? 

Ik denk dat als u bovenstaande vraag leest, uw antwoord zal zijn: “Da’s nogal logisch: zo veilig 

mogelijk natuurlijk!” 

Dat dacht ik ook. Maar als ik zie hoe ‘bezoekers’ van onze school er toch af en toe een potje van 

maken met parkeren, dan denk ik dat ‘gemakkelijk’ en ‘ik heb haast’ toch nog net even 

belangrijker zijn dan de veiligheid van de kinderen. Wij als team van de school hebben hier 

ongelooflijk veel moeite mee. 

Dit is een van de vele stukjes in de Nieuwsflits waarin ik ouders oproep om toch vooral mee te 

werken aan de verkeersveiligheid bij school. De boodschap blijft echter nauwelijks hangen. 

Vandaar het volgende: 

Wat bent u als automobilist ‘verplicht’ aan uw en andermans kinderen? 

Actief meehelpen met het verhogen van de verkeersveiligheid bij school. Hoe? 

- parkeer NIET voor de school maar verder weg. Loop dus het laatste stukje; 

- zet uw kind NIET af voor school vanuit de auto door een ‘pitstop’ te maken en door te rijden.  

  Ga  gewoon wat eerder van huis weg waardoor u uw auto elders kunt parkeren; 

- kom liever lopend of fietsend. 

 

Wat kost het u?  

Waarschijnlijk maximaal 5 minuten ’s ochtends en  

5 minuten ‘s middag. Op een hele dag stelt dat niet zo 

heel veel voor. 

Wat levert het u en de kinderen op? 

Een schoolomgeving die een stuk veiliger wordt. Dat wil 

toch iedereen!? 

 

Natuurlijk zijn er vast talloze redenen waarom het die ene dag net even niet lukt en u toch liever 

kiest voor een snelle en onveilige oplossing. NIET DOEN! Niemand wil degene zijn die iemand 

aanrijdt. 

Herinnering inleveren formulier gebruik beeldmateriaal 

Tijdens de 10-minutengesprekken hebt u een formulier ontvangen waarop u kunt 

aangeven of wij beeldmateriaal van uw kind mogen gebruiken. Wij willen heel 

graag onze facebookpagina gaan lanceren, maar dat kan pas als wij al deze 

formulieren terug hebben ontvangen. Hebt u het nog niet ingeleverd? Graag zo 

snel mogelijk afgeven aan de leerkracht van uw kind.  
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Inloopochtend op 10 december 

Op 10 december is er voor de groepen 3 t/m 7 weer een inloopochtend. Van 8.15 tot 8.30 uur 

bent u welkom om samen met uw kind in de schriftjes te kijken. Voor groep 8 vervalt de 

inloopochtend omdat deze groep start met gymnastiek. 

 

Waar spreekt de MR momenteel over?  

Zo’n zes keer per jaar komt de MR 

(medezeggenschapsraad) van de Juliana van 

Stolbergschool bij elkaar om te vergaderen. Maar 

waar spreken we dan zoal over? Om een klein inkijkje 

te geven noemen we enkele punten van onze 

afgelopen vergadering zonder daar inhoudelijk op in 

te gaan.  

Het vaststellen van het jaarverslag (klik op deze link om het in te zien: 

https://www.jvanstolberg.nl/syndeo_data/media/JvS_belangrijk/MR/Jaarverslag_MR_2018-

2019.pdf), nadenken over het profileren van onze school, bespreken van activiteiten die school 

organiseert en uiteraard staat de ontwikkeling van het nieuwbouwproject op onze agenda. Ben jij 

ook benieuwd hoe het er nu voor staat met de nieuwbouw? 

Hierover kunnen we nu zeggen dat er in januari zal worden gecommuniceerd over de laatste 

ontwikkelingen en gesprekken, naar school, kinderen en ouders. 

Op onze site kan je zien wie er allemaal deel uitmaken van de MR 

(https://www.jvanstolberg.nl/index.php?section=28&page=254. Mocht je bepaalde zaken 

besproken willen hebben tijdens deze vergaderingen, spreek één van ons dan gerust aan. Want 

goed onderwijs, dat maak je samen! 

Van sint naar kerst 

Sinterklaas is nog maar net vertrokken 

of het kerstfeest dient zich al weer aan. 

Sterker nog, afgelopen zondag was het 

al 1e advent, teken van hoop en 

verwachting. 

Maandagavond om 19.00 uur zijn de leden van de 

Oudervereniging in school hard bezig om de school in 

kerststemming te brengen. Altijd een heel gezellig 

uurtje. Hebt u even niks te doen? Kom gewoon naar 

school en help mee. Vele handen maken licht werk. 

Hebt u nog kerstverlichting 

of kertballen over? Wij zijn 

er heel blij mee! Wilt u die 

dan maandag afgeven bij de 

leerkracht van uw kind? 

https://www.jvanstolberg.nl/syndeo_data/media/JvS_belangrijk/MR/Jaarverslag_MR_2018-2019.pdf
https://www.jvanstolberg.nl/syndeo_data/media/JvS_belangrijk/MR/Jaarverslag_MR_2018-2019.pdf
https://www.jvanstolberg.nl/index.php?section=28&page=254
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GGDflits Iedereen is wel eens bang 

Iedereen is wel eens bang. Angsten horen nu eenmaal bij 

het leven van zowel kleine als grote mensen. Het ervaren 

van nare gevoelens hoort bij het opgroeien. Kinderen 

kunnen bang zijn Sinterklaas en Piet, voor het donker, 

om alleen naar boven te gaan, om alleen thuis te zijn, 

wat er allemaal kan gebeuren, wat er gebeurt in de wereld, 

enzovoort. 

Heel vaak overwinnen kinderen (met begrip en geduld van hun 

ouders) hun angsten zelf. Soms echter blijkt er een hevige angst 

voor iets te zijn ontstaan. 

Hebt u zorgen over de angst van uw kind? Het is altijd mogelijk een 

afspraak te maken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts 

verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via Frontoffice JGZ 

023- 7891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur. 

 

Bericht van Stichting Meer Primair  

Stichting Meer Primair (een stichting met 17 

scholen; onze school is er één van) heeft haar 

scholen verzocht onderstaand bericht te 

plaatsen over een datalek binnen de 

Stichting. 

“Door middel van dit bericht willen we u conform de privacywetgeving informeren over een recent 

datalek dat zich heeft voorgedaan. 

Op 5 november jl. is er door één van onze medewerkers in onze SharePoint-omgeving een fout 

geconstateerd, waardoor interne documenten door diverse medewerkers van andere scholen van 

Meer Primair ingezien zijn. Na deze melding is op 7 november een datalek geconstateerd en alles 

in het werk gesteld bij onze beheerder om dit te dichten. Op 8 november is bevestigd dat het lek is 

gedicht en er geen toegang meer mogelijk is naar de bestanden door andere medewerkers. De 

Functionaris Gegevensbescherming van Meer Primair heeft melding gedaan van het datalek bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. We gaan ervan uit dat er geen vertrouwelijke documenten buiten de 

organisatie zijn beland. 

Wij betreuren zeer dat dit incident is voorgekomen. Naar aanleiding van dit incident hebben wij 

een grondige analyse uitgevoerd en ervoor gezorgd dat dit zich in de toekomst niet herhaalt. De 

medewerkers worden op de hoogte gebracht en in de groepen wordt bespreekbaar gemaakt hoe 
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te handelen bij documenten met privacygevoelige informatie. Daarnaast bieden we de groepen 7 

en 8 een lespakket aan over privacy. 

Wilt u meer informatie? Kijk voor ons beleidsplan ‘Privacy en veiligheid’ op 

www.meerprimair.nl/privacy.” 

 
Kerstviering 

Dit jaar vieren we op donderdag 19 december kerst. 

We doen het dit jaar zowel in de kerk als op school! 

Hieronder leggen we uit hoe dit in z’n werk gaat. Die 

dag werken we met een continurooster dus alle 

kinderen blijven (gratis) over. Wel nemen de kinderen 

hun eigen lunch mee. 

 

’s Middags 

De kinderen lopen na het eten met de leerkracht naar 

de Marktpleinkerk. Ze worden rond 13.10 uur bij de 

kerk verwacht. De kerstviering mag per gezin worden bijgewoond door twee mensen. Om 14.00 

uur kunnen ouders hun kind(eren) ophalen bij de kerk.  

De kerstviering wordt georganiseerd in samenwerking met TheaterZwuf. De medewerkers van 

deze groep gaan ter plekke een kerstvoorstelling met de kinderen maken. De kinderen die hieraan 

willen meedoen, mogen verkleed komen als herder, engel, schaap, os of ezel.  

 

’s Avonds 

’s Avonds hebben we op school het kerstdiner. Dit duurt van 18.00 

tot 19.00 uur. Vanaf 17.45 uur kunnen de hapjes etc. in de klas 

worden gebracht. Om 19.00 uur kunnen de kinderen bij school 

worden opgehaald.  

 

Vrijdag 20 december 

Op vrijdag houden we op school een pyjama-/kersttruiendag. De kinderen mogen op sloffen 

komen als ze dat leuk vinden en bij een pyjama hoort natuurlijk ook een knuffel (één en niet te 

groot). 

 
Kalender  
9 december   kerstversieravond met de Oudervereniging 

10 december   inloopochtend   

19 december   12.00 uur kerstviering in de kerk 

19 december   18.00 kerstdiner op school 

20 december   Nieuwsflits nummer 8 


