
 
 

  
 

Al 132 jaar goed voor goed onderwijs! 

Nieuwsflits  

Jaargang 18   nummer 10                                                                                             11 december 2020

Juf Mia neemt afscheid 

En dan is het zover, na ruim 24 jaar, doe ik voor de laatste keer de deur van school achter me dicht. 

Dat wil zeggen als onderwijsassistent van de Juliana van Stolbergschool en als personeelslid van 

Stichting Meerprimair. Dat is wel even een moment om bij stil te staan. 24 jaar is een lange periode 

en eigenlijk begon het contact met de JvS al 10 jaar eerder, toen onze oudste zoon naar de 

kleuterklas ging. Vanaf dat moment begonnen voor mij ook de contacten binnen school, als 

leesmoeder, overblijfmoeder, lid van de ouderraad etc. Na 10 jaar kreeg ik de gelegenheid om te 

solliciteren naar de baan van onderwijsassistent, op dat moment een nieuwe functie binnen het 

onderwijs. 

En als ik dan nu terugkijk op die periode, bekruipt me het 

gevoel dat het voorbij gevlogen is. Wat een mooie tijd! En 

wat zijn er altijd veel leuke collega’s geweest! Natuurlijk is 

het een komen en gaan van mensen door al die jaren heen. 

Maar dat alles heeft gemaakt dat ik altijd met veel plezier 

naar mijn werk gegaan ben. Samen heb je hetzelfde doel: 

werken met kinderen, de ontwikkeling in hun jonge jaren 

kunnen volgen en daar een bijdrage aan mogen leveren. Dat 

is waar je voor gaat! Tijdens de basisschool periode zie je 

kleuters, onbevangen als ze vaak zijn, uitgroeien tot bijna 

pubers die de ‘grote’ wereld in gaan. In de tussenliggende 

jaren is het fantastisch om van al die facetten een onderdeel te mogen zijn. En hoe leuk is het dat 

je klasgenoten van je eigen kinderen nu zelf als ouder weer terugziet. 

Ik kan alleen maar zeggen dat ik ooit met een glimlach aan deze baan begon en zeker met een even 

grote glimlach nu vertrek. Ik kan terugkijken op heel veel mooie jaren! Ze hebben me een vracht 

aan herinneringen en leuke contacten bezorgd. Een leven zonder de JvS zal wel even vreemd 

voelen, maar er is nog veel wat me dagelijks bezighoudt. Mijn man Evert en ik genieten al jaren van 

inmiddels 5 kleinkinderen en binnen een aantal weken hopen we nr. 6 te verwelkomen! Het mogen 

volgen van de ontwikkeling van een kind blijft dus dichtbij! 

Ik wens iedereen, ouders en kinderen, het beste voor de toekomst en vooral heel veel plezier de 

komende jaren op de Juliana van Stolbergschool! 

Hartelijke groet, 

Mia van der Vlugt 

 

 



 
 

  
 

Al 132 jaar goed voor goed onderwijs! 

Kerstfeest op school 

Deze week heeft iedereen een brief ontvangen over het 

kerstfeest dat wij donderdag 17 december op school gaan 

vieren. Overdags wordt er in alle groepen een echte 

kerstviering gehouden met verhalen en liedjes. ’s Avonds 

mogen de kinderen naar school komen om met elkaar het 

kerstdiner te eten. In het donker naar school gaan en 

genieten van gezelligheid, elkaar en alle lichtjes, is iets wat we 

de kinderen toch heel graag willen laten meemaken. Hierbij is 

natuurlijk rekening gehouden met de voorschriften van het RIVM ten aanzien van corona. Dat is de 

reden dat er geen eten van thuis mag worden meegebracht. School verzorgt een eenvoudige 

maaltijd. Het vriendelijk verzoek is om je goed te houden aan de breng- en haaltijden die in de brief 

staan vermeld. 

________________________________________________________________________________ 

Vrijdag 18 december: pyjamadag! 

Na het kerstfeest op donderdagavond komen de kinderen de volgende dag, vrijdag 18 december, 

op de normale tijd (8.30 uur) naar school. Het is traditie dat dit een pyjamadag is. Dat wil zeggen 

dat kinderen in pyjama naar school mogen (maar dat hoeft natuurlijk niet). We maken er een 

gezellige dag van waarop we met elkaar opruimen en in de klas een vrolijk programma draaien. Het 

is dus een gewone schooldag waarop de kinderen om 14.15 uur uit zijn.  

________________________________________________________________________________ 

Hoofdluis controleren thuis 

Van steeds meer ouders horen we dat ze hoofdluis constateren bij hun kinderen. Dat is heel 

vervelend. Normaal gesproken worden alle kinderen na elke vakantie door ons team van vrijwillige 

‘luizenouders’ gecontroleerd. Door corona mag dit niet meer. Vandaar deze oproep: controleer je 

kinderen alsjeblieft zeer geregeld op de aanwezigheid van hoofdluis/neten. Wil je hier meer over 

weten? Kijk dan eens op https://www.rivm.nl/hoofdluis.  

________________________________________________________________________________  

 

De Kinderkunstdagen bij Pier K! 

Wat was het een gek jaar. Een jaar waar we veel te weinig 

leuke dingen hebben mogen doen. Maar daar brengen we in 

de kerstvakantie wel verandering in. We sluiten 2020 af met 

een gezellig en creatief feest! 

Het thema deze kerstvakantie is: Glitter & Gangster! 

We spelen toneel en gaan op zoek naar een diamant; vilten 

een boevenmasker; maken muziek in de Glitter & 

Gangsterband, we tekenen en schilderen ….en nog veel meer. 

Doe je met ons mee? 

Lunchen doen we met z’n allen bij Pier K. 

https://www.rivm.nl/hoofdluis


 
 

  
 

Al 132 jaar goed voor goed onderwijs! 

Pier K Hoofddorp     

21, 22  en 23 december 2020    

10:00 - 15:45 uur      

 

De kosten bedragen € 28,- per dag (inclusief lunch) 

of € 75,25 voor 3 dagen 

 

Kijk op www.pier-k.nl  voor het volledige programma en om in te schrijven. 

Voor vragen, neem contact op met de Informatiebalie via  

023 5669565 of via info@Pier-k.nl 

_____________________________________________________________________________ 

Agenda  

 

19-12 t/m 3-1 Kerstvakantie 

15 januari Nieuwsflits 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
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