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Dagelijks 'groeit' ons nieuwe (tijdelijke) schoolgebouw. Er wordt met man en macht gewerkt om 
alles op tijd klaar te krijgen. De ramen zijn geplaatst en ook de zonneschermen zitten op hun 
plek. Deze week is ook het ICT-bedrijf op school geweest om de verhuizing van alle digitale 
schoolborden voor te bereiden. 
Aanstaande dinsdag 7 juni beginnen we al met het inpakken. De school zal er daardoor 
misschien ietsje minder netjes uitzien de komende tijd. Maar goed, het dient een goed doel.

Vandalisme
DE OPZICHTER VAN DE BOUW HEEFT ONS LATEN WETEN DAT ER
OP DE BOUWPLAATS EN IN HET GEBOUW KINDEREN KOMEN DIE
DINGEN STUKMAKEN. OOK BUURTBEWONERS HEBBEN ONS DIT AL
LATEN WETEN. GEK GENOEG ZIJN DAAR OOK KINDEREN BIJ DIE
GEWOON BIJ ONS OP SCHOOL ZITTEN. DIT IS IETS WAT WE MET
ELKAAR NIET MOGEN ACCEPTEREN. SPREEK ER THUIS EENS OVER.
KINDEREN DIE WORDEN BETRAPT OP HET BETREDEN VAN DE
BOUWPLAATS KUNNEN EROP REKENEN DAT ZIJ STEVIG ZULLEN
WORDEN AANGESPROKEN. EN DAT GELDT NATUURLIJK OOK
VOOR HUN OUDERS.

De kleur van de toegangs-
deuren is vertrouwd groen.

Bovenaan loopt de weg. De gele vlakken 

zijn de lokalen, de paarse zijn de gangen. 

Oranje is de grote hal met speelzaal en 

rood zijn kantoorruimtes..

http://www.jvanstolberg.nl/
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Nieuwe ouders voor MR

Help jij al mee bij het intercultureel feest?
Help jij al mee bij het intercultureel feest? Nee? Geef je dan snel op! In alle klassen hangen posters 
waarop kinderen en ouders kunnen aangeven hoe zij willen bijdragen aan het intercultureel feest. 
Heb je leuke voorwerpen thuis van jouw cultuur, neem ze mee. Wil je als ouder een gastles 
geven/iets vertellen over jouw cultuur of land, dan ben je meer dan welkom. Wil je iets lekkers 
maken voor op het feest, laat het ons weten. 
Loop volgende week gewoon even naar binnen en noteer jouw bijdrage op de poster in de klas. Zo 
help je ons om er een mooi en spetterend feest van te maken. 

Het begint om 16.30 en eindigt om 18.30 uur. 

Voor de oudergeleding van de MR waren we op zoek naar
twee nieuwe ouders. We zijn blij dat twee ouders zich
bereid hebben verklaard om vanaf volgend schooljaar
zitting te nemen in de MR. Het zijn Michiel van Kesteren
(vader van Siem uit groep 8 en Tuur uit groep 1/2) en Toby
Schutte (vader van Owen uit groep 6/7 en Thorben uit
groep 1/2).

TUSSENTIJDS NAAR HUIS? 
Het gebeurt weleens dat een kind halverwege de schooldag naar 
huis moet omdat het zich niet lekker voelt. Of een kind moet 
tussentijds naar de dokter. In alle gevallen mag een kind alleen 
naar huis als het wordt opgehaald door de ouders. Ook al woont
het nog zo dichtbij en geeft een ouder toestemming, in verband 
met de veiligheid is de regel dat de ouders (of een door de ouder 
aangewezen plaatsvervanger) het kind zelf moeten komen 
ophalen.

Het is weer tijd voor de toetsen van 
cito. Een vriendelijk verzoek om 
doktersbezoek of tandartsbezoek 
niet onder schooltijd te plannen. 
Anders mist een kind een toets. 
Ook heel belangrijk: kom op tijd. 
Toetsen starten vaak meteen om 
8.30 uur.

cito-tijd


