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De komende twee weken is de school gesloten in verband met de meivakantie. Even tijd 
voor ontspanning. Tot de zomervakantie volgen er nog een paar vrije dagen, namelijk 
donderdag 26 mei, vrijdag 27 mei (hemelvaart), maandag 6 juni (tweede pinksterdag) en 
dinsdag 7 juni (studie- en organisatiedag).   

Een beetje ontspanning is heel goed. Maar ... blijf alsjeblieft wel lezen met je kind. Dat is 
goed voor àlle kinderen. Ook als het al in groep 8 zit. Helaas is de leesvaardigheid van 
kinderen in Nederland dramatisch gezakt. Alleen samen met jou als ouder/verzorger 
kunnen we de leesvaardigheid verbeteren. Dat betekent dus 'leesmeters' maken.

Géén avondvierdaagse
NORMAAL GESPROKEN WORDT IN HET VOORJAAR ALTIJD DE
AVONDVIERDAAGSE GEHOUDEN. DIT JAAR ECHTER GAAT DEZE
NIET DOOR. 
DE PLAATSELIJKE WANDELVERENIGING HAD AL ENIGE TIJD
GELEDEN BESLOTEN DIT WANDELEVENEMENT NIET DOOR TE
LATEN GAAN. DIT HAD TE MAKEN MET CORONA EN DE STRENGE
REGELS.  INMIDDELS ZIJN DE REGELS AFGESCHAFT, MAAR HET IS
NU TE KORTDAG OM DIT EVENEMENT NOG TE ORGANISEREN.
VOLGEND JAAR BETER. 

http://www.jvanstolberg.nl/
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Fruitproject afgelopen; doorstart 
met 3 gruitdagen

ONZE SCHOOL HEEFT OOK DIT JAAR WEER MEEGEDAAN MET HET
EUROPEES FRUITPROJECT. DRIE KEER PER WEEK ONTVINGEN WE
GROENTEN/FRUIT VOOR DE KINDEREN. NA DE MEIVAKANTIE IS
DAT AFGELOPEN. 

HOE NU VERDER?
ONZE SCHOOL WIL GEZOND GEDRAG BEVORDEREN. DAAROM
HEBBEN WE AFGESPROKEN DAT DE KINDEREN OP DINSDAG,
WOENSDAG EN DONDERDAG VAN HUIS FRUIT/GROENTE
MEENEMEN. OP MAANDAG EN VRIJDAG MAG DAT WAT ANDERS
ZIJN, BIJVOORBEELD EEN KOEKJE. GEEN SNOEP ALSJEBLIEFT. Wij leren enWij leren en

  ontwikkelen samen
ontwikkelen samen

In de afgelopen periode is het indianenveldje klaargemaakt voor bebouwing. Dat wil zeggen dat er hard 
gewerkt is aan grondverbetering voor de fundering. Een paar weken geleden zijn er grote betonnen 
platen bezorgd. Deze zijn bedoeld voor die fundering. De laatste weken was er geen zichtbare activiteit 
meer. Dat wil overigens niet zeggen dat er niets meer is gebeurd. Achter de schermen is hard gewerkt 
aan de stroomvoorziening en aan de manier waarop het gebouw straks zal worden verwarmd. Dit gaat 
namelijk gebeuren via een warmtepomp.

Op maandag 25 april gaat worden gestart met het plaatsen van de units. Het gebouw bestaat namelijk 
uit verschillende units die ter plaatse worden samengevoegd tot één schoolgebouw.

Intussen zijn de voorbereidingen voor de verhuizing ook gestart. Begin juni gaan we de eerste 
materialen al inpakken. Kortom, er zit schot in de verhuizing.  



Anti-pestcoördinator
IEDERE SCHOOL IS VERPLICHT OM EEN COÖRDINATOR AAN TE
STELLEN OP HET GEBIED VAN HET VOORKOMEN EN BESTRIJDEN
VAN PESTEN. BIJ ONS OP SCHOOL ZIJN DAT DE LEERKRACHTEN
RIVKA GERRITS EN MAARTJE VAN LEUVEN. ZIJ ZIJN TEVENS ÉÉN
DAG PER WEEK ONZE  KANJERCOÖRDINATOREN (STAAN DAN DUS
NIET VOOR DE KLAS) .  DE ROL ALS KANJERCOÖRDINATOR HOUDT
IN DAT WE ZORG DRAGEN VOOR DE SOCIALE VEILIGHEID OP
SCHOOL. DIE VEILIGHEID MONITOREN WE MET BEHULP VAN EEN
JAARLIJKS TERUGKEREND ONDERZOEK ONDER LEERLINGEN. DE
RESULTATEN HIERVAN WORDEN BESPROKEN MET DE
GROEPSLEERKRACHT(EN) EN DAAR KOMEN ACTIEPUNTEN UIT
VOORT. DEZE WORDEN BESCHREVEN IN EEN GROEPSPLAN. VOOR
KINDEREN DIE EXTRA ONDERSTEUNING KUNNEN GEBRUIKEN OP
SOCIAAL-EMOTIONEEL GEBIED IS ER OOK DE KANJERKLAS.  DEZE
KINDEREN WORDEN GESELECTEERD DOOR DE
GROEPSLEERKRACHT. UITERAARD WORDEN DE OUDERS VAN DEZE
KINDEREN DAARVAN OP DE HOOGTE GEBRACHT.

SCHOOL EN PESTGEDRAG
Het team van kindcentrum Juliana van Stolberg wil haar leerlingen een veilig pedagogisch klimaat 
bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De 
methode die wij hiervoor inzetten, is de Kanjertraining. 

Op school spreken wij kanjertaal en in de groepen worden kanjerlessen gegeven. Deze methode 
helpt ons om gedrag (gewenst en ongewenst) bespreekbaar te maken en te oefenen. Zo creëren 
wij een plek waar iedereen zich veilig voelt, zichzelf kan zijn en met respect met elkaar omgaat. 

Pesten (ongewenst gedrag) komt overal voor, dus ook bij ons. Het is belangrijk om een duidelijk 
en helder beleid te voeren waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende 
gevallen. Daarom vragen wij je aandacht voor ons anti-pestprotocol. Op de website is het anti-
pestprotocol in zijn geheel terug te vinden.

Er is een verschil tussen ruzie maken, pesten en grensoverschrijdend gedrag. In het anti- 
pestprotocol staat beschreven hoe wij omgaan met pesten en grensoverschrijdend gedrag. 
Wanneer er sprake is van een ruzie volgt een ander stappenplan dat wij op Parro hebben 
geplaatst en zichtbaar is in de klassen.

De Kanjertraining kent drie uitgangspunten. Dit zijn ook de uitgangspunten voor ons anti- 
pestprotocol:
1. wij willen te vertrouwen zijn;
2. wij, leerkrachten en ouders, zijn samen het gezag van het fatsoen;
3. wij geven het goede voorbeeld.

Wat mogen wij, ouders en school, van elkaar verwachten?
· Wij spreken met respect over en met elkaar.
· Wij zoeken een oplossing die goed is voor het kind, de klasgenoten, de ouders en de school.
· Wij geven op een rustige manier grenzen aan zodat de ander daar rekening mee kan houden.



Woensdagavond heeft de Medezeggenschapsraad ingestemd met het wijzigen van het 
schoolrooster. Dat betekent dat wij definitief overgaan op het vijf-gelijke-dagen-model 
waarbij alle kinderen van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur op school zijn. Dit 
rooster is momenteel al in gebruik.

Twee jaar geleden heeft ons kindcentrum noodgedwongen door corona de overstap moeten 
maken naar het vijf-gelijke-dagen-model, ook wel continurooster genoemd. Door de opgedane 
ervaringen hiermee was het plan opgevat om de schooltijden onderwerp van onderzoek te maken 
onder ouders/verzorgers en medewerkers. In februari hebben we via een uitgebreide peiling de 
mening geïnventariseerd.

De uitkomst van deze peiling was duidelijk: zowel ouders/verzorgers als medewerkers hebben een 
grote voorkeur voor het vijf-gelijke-dagen-model. De begin- en eindtijd (8.30 - 14.00 uur) konden 
eveneens op instemming van een grote meerderheid rekenen.
Ook werd het belangrijk gevonden dat leerkrachten zelf tussen de middag buiten toezicht 
houden. Zo kunnen eventuele conflicten snel en efficiënt worden voorkomen of opgelost. 
Hierdoor gaat er na de middagpauze geen kostbare lestijd verloren aan het uitpraten hiervan.

Zowel de MR als de medewerkers gaven aan dat ze het belangrijk vinden om de pauze voor 
medewerkers wel goed te waarborgen. Dit is inmiddels gebeurd. Elke medewerker heeft tijdens 
de lunch van de kinderen 15 minuten pauze. Een andere medewerker neemt de klas dan 15 
minuten over. 

Nu instemming is verleend, kan dit rooster per direct officieel worden ingevoerd. Als officiële 
invoeringsdatum houden we maandag 9 mei aan. Feitelijk verandert er voor de kinderen, 
ouders/verzorgers en medewerkers niets omdat het vijf-gelijke-dagen-model nog in gebruik was.

INSTEMMING MR MET VIJF-GELIJKE- DAGEN-MODEL

9 kratten voor de Voedselbank!

MET ELKAAR HEBBEN WE MAAR LIEFST 9 KRATTEN VOL MET 
LEVENSMIDDELEN OPGEHAALD VOOR DE VOEDSELBANK. 
DAARMEE MAG ONZE PAAS-INZAMELINGSACTIE VOOR DE 
VOEDSELBANK EEN GROOT SUCCES GENOEMD WORDEN.

DE VOEDSELBANK KAN HIERMEE WEER EEN AANTAL GEZINNEN 
ONDERSTEUNEN VOOR WIE HET DOEN VAN DE DAGELIJKSE 
BOODSCHAPPEN FINANCIEEL VAAK ONHAALBAAR IS.

NAMENS DE VOEDSELBANK ONTZETTEND BEDANKT!

Gewonnen!
Kijk ze eens trots zijn. Dit is het team van 
groep 3/4. Ze wonnen afgelopen 
woensdag 20 april de eerste prijs bij het 
schoolvoetbal. Gefeliciteerd! 


