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Facebook gelanceerd! 

Onze eigen facebook-pagina is gelanceerd! Graag willen we u ook via dit medium 

op de hoogte houden van gebeurtenissen op school. Bovendien leert u ons beter 

kennen want de medewerkers van de school stellen zich in de komende tijd aan u 

voor. 

Uiteraard leven we de wet op de privacy na. Wanneer u hebt aangegeven dat uw kind niet op 

facebook mag, zullen we dit ook niet doen. Er zijn nog wel wat ouders/verzorgers die ons het 

toestemmingsformulier niet hebben geretourneerd. Doet u dat alstublieft snel; zo kunnen we 

vergissingen  voorkomen.  

Kunstweken op school 

Direct na de kerstvakantie starten de kunstweken op school. Alle 

groepen krijgen drie keer een les van een gastdocent waarin ze kennis 

maken met kunst.  

Het is belangrijk om kinderen zo vroeg mogelijk met kunst in aanraking te 

brengen. De bekendste professor klinische neuropsychologie Eric 

Scherder hierover: “Het brein wil gestimuleerd worden. En deze 

stimuli moeten van 

buitenaf komen. Kunst 

doet een beroep op                   Karel Appel 

creativiteit en is daarin           

uniek. Dat is onderzocht bij grote groepen 

mensen. Bereik het creatieve effect maar eens 

met iets anders dan kunst. Bijvoorbeeld met 

hockey. Dat lukt je niet!  
     Alberto Giacometti           

Het gaat bij kunst om een unieke combinatie van rust, 

ideeën, sociaal of alleen bezig zijn. Ergens in opgaan, in 

combinatie met je emotioneel voelen. Met niet alleen blij 

of verdrietig zijn, maar juist ook met die andere emoties. 

De trots die je voelt als je iets hebt gemaakt. Het feit dat 

je ervoor wordt beloond, dat je waardering krijgt van 

anderen. De uitdaging van steeds iets nieuws willen 

verzinnen. Vooral dat laatste is bij het maken van kunst             Henri Matisse 

heel belangrijk. Mijn eigen kinderen lagen vaak op de grond met hun iPad te gamen. Dat kan 

creatief zijn. Maar als ze dat steeds op hetzelfde niveau blijven doen, ontbreekt de ui tdaging 
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die nodig is voor een positief effect op de hersenen. Kunst heeft een hoger niveau van 

creativiteit”, vertelt professor Erik Scherder.  

In de kalender aan het einde van de Nieuwsflits kunt u zien wanneer uw kind de lessen in de klas 

volgt. Wilt u zelf al iets voorbereiden? Dat kan leuk in de kerstvakantie. Beelden van Alberto 

Giacometti vindt u in het Kröller Müller museum in Otterlo (Hoge Veluwe) en Cobra-kunst is te 

zien in het Cobra-museum in Amstelveen. 

 

Kalender 

21-12 t/m 5-1   kerstakantie 

7 + 14 januari   groep 3: les beeldende kunst (schilder Matisse)   

7 + 14 januari   groep 4/5: les beeldende kunst (Cobra-groep)  

7 + 14  januari   groep 5/6: les beeldende kunst (Cobra-groep) 

8 januari   Luizen pluizen 

8 + 15 januari   groep 1/2A: les beeldende kunst (Picasso) 

8 + 15 januari   groep 1/2B: les beeldende kunst (Picasso) 

10+ 17 januari   groep 7: les beeldende kunst (Giacometti)  

10 + 17 januari   groep 8: les beeldende kunst (Giacometti)  

17 januari   Nieuwsflits nummer 9 

 

Het team van de Juliana van Stolbergschool wenst u fijne feestdagen en 

een gelukkig en gezond … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


