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Wat fantastisch om een nieuw schooljaar te mogen beginnen in een nieuw gebouw. Al is het dan 
tijdelijk, het voelt als een permanent nieuw schoolgebouw. Momenteel hebben we nog wel 
verschillende monteurs over de vloer om kleine gebreken te verhelpen.

Een kleine wijziging voor het halen en brengen van kleuters. Oorspronkelijk mochten kleuters alleen 
bij de ingang van het schelpenpad worden gebracht en gehaald. Dit gaat veranderen. Kleuters 
mogen nu zowel bij het schelpenpad alsook via het grote plein worden gebracht en gehaald. Aan 
het einde van de schooldag staan de kleutergroepen met de leerkracht op het kleuterplein. 

Let op: een kind mag pas naar z’n ouder toe als het afscheid heeft genomen van de leerkracht en 
de leerkracht gezien heeft dat de ouder er staat.

Belangrijk: wil je het smalle onderhoudspad dat direct naast het gebouw loopt tussen de Van den 
Berghlaan en het schelpenpad niet gebruiken? Het is storend voor de klassen als daar mensen 
langslopen.

Meer tijd voor rekenen
In de media staan vaak berichten dat het niveau van de kinderen op het 
gebied van taal, lezen en rekenen zou dalen. Dit niveau houden we als 
school natuurlijk scherp in de gaten. Uit de eindtoets van vorig jaar 
komt naar voren dat het verstandig is om nog meer aandacht te gaan 
besteden aan het rekenonderwijs. Vandaar dat we het aantal uren dat 
we aan rekenen besteden hebben opgehoogd van 5 uur naar 6 uur en 15 
minuten per week. Ook hebben we een nieuwe rekenmethode in gebruik 
genomen: Pluspunt. Deze methode sluit veel beter aan bij de huidige 
inzichten voor dit vak. 
De extra rekentijd moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. Wij 
brengen dit in mindering op de zaakvakken. Daar staat tegenover dat 
we dit jaar vier keer een project gaan doen over een onderwerp op het 
gebied van natuur, aardrijkskunde en geschiedenis.

http://www.jvanstolberg.nl/


VOORSTELLEN:VOORSTELLEN:

Nu ook een eigen BSO!

Mijn naam is Joyce Wulffraat. Ik werk al een paar jaar in de Juliana van 
Stolbergschool op peuterspeelzaal ‘de Ontdekking’ van de Stichting 
Kinderopvang Haarlemmermeer. Naast mijn werk met peuters ben ik bezig met 
de studie Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH). Ik loop hiervoor dit 
schooljaar op de maandagen stage in groep 1/2. Ben ik niet op school dan geef 
ik wellicht les aan mijn collega’s van de SKH in de Piramidemethode (educatief 
programma). De weekenden reserveer ik graag voor mijn man en kinderen en 
mijn grote hobby Scouting.

Joyce Wulffraat

Mijn naam is Yvonne Heuseveldt. Ik ben 45 jaar, getrouwd met Ronald en moeder 
van 2 dochters (20 en 18 jaar).
Dit schooljaar ben ik begonnen aan de opleiding tot onderwijsassistent. Hiervoor 
loop ik stage op de dinsdag en de donderdag in school. Daarnaast werk ik op 
maandag, dinsdag en donderdag als gespecialiseerd pedagogisch medewerker op de 
nieuwe BSO in ons kindcentrum. Ik geniet hier dagelijks van en kijk ernaar uit om jou 
en de kinderen te ontmoeten in school en bij de BSO!

Yvonne Heuseveldt

Nathalie Burgers

Wat is er nou fijner voor kinderen als ze na schooltijd voor de 
buitenschoolse opvang gewoon in hetzelfde gebouw kunnen blijven. 
Dit jaar kan dat omdat we voor het eerst ook BSO aanbieden. 
Voorlopig is dat op maandag, dinsdag en donderdag. Maar bij veel 
belangstelling onderzoeken we of het ook mogelijk is om op 
woensdag en vrijdag BSO aan te bieden. De BSO wordt verzorgd door 
onze collega Yvonne Heuseveld. 

Heb je interesse? Klik op de volgende link: 
https://www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl/bso-4-12-jaar/onze- 
vestigingenbso-ontdekking.html

Kom op tijd
Nog steeds komen er kinderen te 
laat op school. Dat is heel vervelend 
want onze lessen beginnen namelijk 
stipt om 8.30 uur! Het is storend 
voor de leerkracht en de andere 
kinderen als er nog iemand te laat 
binnenkomt. 

Het is als ouder jouw 
verantwoordelijkheid dat je kind op 
tijd in de les zit. Onderwijstijd is 
immers té waardevol om te missen.

Ben je toch te laat, dan kun je alleen 
bij de hoofdingang naar binnen.

Ik ben Nathalie Burgers. Ik ben 27 jaar en ik kom uit Aalsmeer.
Ik ben in 2017 afgestudeerd en sindsdien heb ik met veel plezier
aan verschillende klassen lesgegeven. Daarnaast vind ik het heel
leuk om te reizen en zo probeer ik elk jaar op ontdekkingstocht te
gaan naar nieuwe plekken.

https://www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl/bso-4-12-jaar/onze-vestigingenbso-ontdekking.html
https://www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl/bso-4-12-jaar/onze-vestigingenbso-ontdekking.html


Ons kindcentrum heeft een actieve oudervereniging die ons helpt 
bij tal van activiteiten. Afgelopen jaar heeft de Oudervereniging 
ons onder meer geholpen bij de organisatie en financiering van 
het paasontbijt, de sinterklaasviering, de sportdag en het afscheid 
van groep 8. Binnenkort ontvang je een brief van de 
oudervereniging met daarin het verzoek om € 25,-- per kind over 
te maken. Dit is geen verplichting, maar een vrijwillige bijdrage. 
Als je dit kunt betalen, hopen we natuurlijk dat je het belangrijke 
werk van de oudervereniging wilt ondersteunen door dit bedrag 
over te maken.

Armoede in Nederland neemt toe
Stijgende energierekeningen en een stevige inflatie leiden tot meer 
armoede in Nederland. Dat klinkt nog een beetje ver weg. Maar je kunt je 
vingers er op natellen dat er bij ons op school ook gezinnen zijn die het 
moeilijk hebben of gaan krijgen. Gelukkig hebben een aantal 
ouders/verzorgers ons dit ook verteld. 

Armoede is iets waarvoor je je niet moet schamen. Het kan ons echt 
allemaal overkomen. En zit je eenmaal in die situatie dan is het heel 
moeilijk om daar uit te komen. En hoe houd je dan een gezin draaiende? 
Wij willen je uitnodigen om gewoon over armoede te praten. Je kunt het 
bespreken met de leerkracht van je kind, maar je kunt het ook in een 
persoonlijk gesprek met Joost van Dijk bespreken.

Ons kindcentrum werkt samen met verschillende instanties om gezinnen 
te ondersteunen. Denk hierbij aan de stichting Leergeld, Make a child 
happy en de gemeente. Wellicht kunnen we je helpen om de juiste 
instanties te benaderen. 

We hebben ook zelf enkele initiatieven. Bijvoorbeeld onze ruil-app. Deze is 
trouwens voor iedereen. Heb je wat over, of heb je wat nodig? Je kunt het 
in deze app aangeven.
Op donderdag delen we het overgebleven fruit uit. Interesse? Meld je bij 
Tanja Vogel, onze conciërge.

Oudervereniging

Wij leren enWij leren en
  ontwikkelen samen
ontwikkelen samen


