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Verkeerssituatie blijft een doorn in het oog
Ouders klagen erover, en terecht: de verkeerssituatie rondom school blijft ons een doorn in het
oog. Er ontstaan elke ochtend en middag gekke en enge situaties. Kortgezegd mag het een
wonder heten dat er tot nu toe geen grote ongelukken zijn gebeurd. Deze week hebben we over
de verkeerssituatie een gesprek gehad met de handhaving. Zij zullen onze school in de gaten
blijven houden en ouders aanspreken als zij gevaarlijke situaties creëren. Ze geven aan dat ze
liever geen boetes uitdelen, maar als het echt niet anders kan, is dat wel een uiterste
consequentie.
Een mooie suggestie van handhaving
is om in de morgen en de middag te
gaan werken met zogenaamde
klaarovers. Dit zijn vrijwillige ouders
die bij toerbeurt erop toezien dat
kinderen de school veilig kunnen
bereiken. Zo nodig kunnen zij het
verkeer ook stilleggen om kinderen de
gelegenheid te geven veilig over te
steken. Lijkt jou dat nou ook een goed
idee, meld je dan alsjeblieft aan via
directie@jvanstolberg.nl. Hoe meer ouders meedoen, hoe beter we de beurten kunnen verdelen.
Verder blijven we herhalen: parkeer alsjeblieft niet langs de stoep bij school. Als kinderen tussen
auto’s moeten oversteken, zien ze niet of er verkeer aankomt en dat is levensgevaarlijk. Neem
dus de moeite om de auto iets verderweg te parkeren en de laatste 100 meter gewoon even te
lopen.
Bij de tijdelijke huisvesting is overigens wel een parkeervoorziening ingepland. En ook bij de
definitieve nieuwe school komen speciale verkeervoorzieningen waardoor de parkeerdruk voor
de wijk afneemt en de veiligheid bij school toeneemt.
________________________________________________________________________________

Brengen en halen van de kinderen
Door verdere versoepelingen van de coronaregels mogen na de herfstvakantie ouders/verzorgers
weer op het schoolplein komen (bij het kleuterplein was dit al het geval). Ook mogen de kleuters
na de herfstvakantie tot in de kleuterhal worden gebracht. Maar afscheid nemen op het
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schoolplein mag natuurlijk ook. Voor de groepen 3 t/m 8 blijft gelden dat er afscheid genomen
wordt buiten de school.
Door alleen de ouders van kleuters in school te laten, beperken we het aantal ouders in school.
Waarom doen we dat? We hebben gemerkt tijdens de coronaperiode dat het in school ’s
ochtends een stuk rustiger is als alleen de kinderen binnenkomen. Verder hebben we de
zelfstandigheid van kinderen ook zien groeien. Hoe jong ze ook zijn, ze hangen nu zelf hun jas op
en zetten hun lunch in de desbetreffende bakken in de klas. Ook lukt het nu beter om stipt om
8.30 uur met de lessen te beginnen.
Kunnen ouders dan helemaal niet meer in school? Jazeker wel. Als je een leerkracht wilt spreken,
kan dat altijd op afspraak. Ook lopen de leerkrachten aan het einde van de dag meestal mee naar
buiten en daar zijn ze aanspreekbaar. Bovendien willen we op wisselende dagen ook een
inloopkwartiertje organiseren waarop ouders wèl even binnen mogen komen. Zo houden we wèl
goed contact met elkaar maar kunnen we ook profiteren van de voordelen.
________________________________________________________________________________

Kinderboekenweek afgesloten met voorleeswedstrijd
Afgelopen woensdag hebben we de kinderboekenweek met elkaar
afgesloten. In iedere groep is een winnaar uitgeroepen van een
wedstrijd om de
mooiste tekening
(voor de jonge
kinderen) en/of het
mooiste verhaal
(voor de oudere
kinderen) te maken.
Afsluiter was de
voorleeswedstrijd.
Drie klassenwinnaars namen het tegen elkaar op om zo mooi mogelijk voor te
lezen. Het was een zinderende wedstrijd waarin uiteindelijk Siem uit
groep 7/8 nipt won. Zijn concurrenten Angelo en Nigel maakten het
hem zeer moeilijk en eindigden op een gezamenlijke tweede plaats.
Tijdens de kinderboekenweek hebben we geprobeerd om kinderen te laten ervaren hoe leuk
lezen eigenlijk kan zijn. We hopen dat ouders/verzorgers de kinderen blijven stimuleren om toch
vooral te blijven lezen.

______________________________________________________________________________
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Grote zorgen over Netflix-serie ‘Squid game’
De Netflix-serie Squid Game is op dit moment hartstikke populair. Miljoenen mensen kijken
ernaar, onder wie ook jonge kinderen. Uit navraag bij ons op school blijkt alleen al in groep 7/8
ongeveer de helft van de kinderen deze serie te kijken. Wij zijn hier enorm van geschrokken.
De serie komt erop neer dat vierhonderd mensen een mysterieus overlevingsspel spelen. Ze
moeten daarvoor allerlei kinderspelen spelen. Wie verliest, wordt zonder pardon doodgeschoten.
Die filmfragmenten zijn heel erg hard en rauw in beeld gebracht.
Ook deskundigen maken zich zorgen over het kijken van deze serie, want er zit extreem veel
geweld in. Een medewerker van De Kijkwijzer geeft aan dat kinderen er zelfs agressief van kunnen
worden en mogelijk zelf geweld gaan gebruiken. Ze kunnen er ook angstig van worden en
nachtmerries van krijgen. Daarom moet je eigenlijk 16 jaar of ouder zijn om de serie te kijken.
Wij vroegen ons af of ouders/verzorgers voldoende op de hoogte zijn van wat hun kinderen
kijken. Het is misschien een goed idee om het hier thuis over te hebben.
________________________________________________________________________________

Kleuterplein of kleuterzwembad?
Wanneer het flink regent, verandert het kleuterplein
in een zwembad. Soms ligt er zelfs zoveel water dat
de toegangsdeur niet meer te bereiken is. Dat
vinden wij ongelooflijk vervelend. Om dit euvel echt
goed en duurzaam te verhelpen, moet het hele
kleuterplein worden opengelegd en alle drainage
opnieuw aangelegd. Dat is een heel kostbare zaak.
Zo’n uitgave zou zeker worden gedaan als onze
school nog lang in het huidige gebouw zou blijven.
Maar nu we weten dat we komende zomer gaan
verhuizen (zie ook de brief die we op woensdag
hebben verstuurd), is dat een onverantwoord grote
uitgave. Wat we wel hebben laten doen, is de putten
uitzuigen, keerkleppen laten plaatsen daar waar
deze kapot waren en de buizen tot een paar meter
vanaf de put leegzuigen. Dat zou het probleem
tijdelijk minder erg moeten maken.
Wij vragen begrip voor de situatie. Mocht het
kleuterplein onverhoopt tóch weer een zwembad worden, breng je kind dan gewoon bij de
hoofdingang.
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De identiteitscommissie van Meer Primair is op zoek naar een ouderlid
In deze commissie hebben twee ouders, twee leerkrachten, één directeur en een lid van het
college van bestuur zitting. De commissie heeft aandacht voor de levensbeschouwelijke
(RK/PC/Interconfessioneel) identiteit van de scholen van Meer Primair en ziet er op toe dat dit
een prominente plek heeft en behoudt binnen de organisatie.
Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: levensbeschouwelijk onderwijs, burgerschap en
(religieuze) diversiteit. De commissie heeft een adviserende rol en een klankbordfunctie ten
aanzien van identiteitgerelateerde vraagstukken. Ook heeft zij een ‘aanjaagfunctie’: zij zorgt
ervoor dat het gesprek over de identiteit in brede zin levend blijft op de scholen en ondersteunt
directeuren en leerkrachten hierin door middel van initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn: een
bijdrage leveren aan het organiseren van een stichtingsbrede studiedag identiteit voor alle
leerkrachten, het meedenken in het project ‘Wat een Verhaal!’ (een Meer Primair project voor
bijbelverhalen in de klas) en het produceren van een film waarbij alle scholen in beeld brengen
hoe de identiteit vorm krijgt in de praktijk. De commissie wordt extern begeleid door een
onderwijsbegeleider identiteit & levensbeschouwing van Arkade.
Wij zijn op zoek naar een ouder die affiniteit heeft met bovengenoemde thema’s en hieraan een
actieve bijdrage wil leveren in de commissie. Er wordt drie keer per jaar vergaderd op het
bestuurskantoor van Meer Primair in Hoofddorp.
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Mariska van Hulzen
mariskavanhulzen@gmail.com of Eef Niezing eniezing@meerprimair.nl
We ontvangen je reactie graag vóór 28 oktober. Aansluitend zal een afspraak voor een gesprek
worden gemaakt.
______________________________________________________________________________

Herfst herfst!
Herfst, herfst, wat heb je te
koop?
Honderduizend bladeren op
een hoop!
Zakken vol met wind,
ja m’n kind,
‘k weet niet of jij dat aardig vindt.
Dit liedje zongen we vroeger als kinderen. En eigenlijk zegt het precies wat de herfst is: bergen
bladeren en flinke storm. Nu de herfstvakantie begint, is het misschien weleens leuk om er met je
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kind(eren) op uit te trekken en in het bos verschillende soorten bladeren te verzamelen. Wanneer
je deze tussen kranten onder iets zwaars droogt, dan heb je na drie weken schitterende bladeren
voor een ‘herbarium’ (verzameling gedroogde planten of bladeren). Leuk om de kinderen te laten
opzoeken van welke bomen de bladeren komen.

Namens het team van kindcentrum Juliana van Stolberg een
fijne herfstvakantie gewenst.

