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Het weer is goed en dat doet wat met onze schooltuinen. De groepen 5, 6 en 7 werken wekelijks 
keihard om ervoor te zorgen dat er straks een mooie oogst is. Op de foto bovenaan is te zien hoe 
groep 5 bezig is om de tuintjes onkruidvrij te maken. De kinderen vertellen graag wat ze allemaal 
aan het verbouwen zijn: tuinbonen, bietjes, radijsjes, aardbeien, botersla, uien, aardappelen en nog 
meer. Prachtig om te merken dat de kinderen de plantjes aan hun bladeren prima kunnen 
herkennen.
Super dat er ouders zijn die de kinderen en de leerkrachten
 af en toe komen helpen. Dankjulliewel!

Dit schooltuintje is héél goed onderhouden. Zou de leerling uit 

groep 5 haar eigen tuintje herkennen? We zijn benieuwd.

Bij de sloot roept een kind: "Meester! Een kikker! 

Dat is voor het eerst in m'n  leven dat ik 

een kikker heb gezien! Ik ben zó blij!"

 En dat snappen we.

Lekker onkruid wieden in de schooltuintjes

http://www.jvanstolberg.nl/


Wij leren enWij leren en
  ontwikkelen samen
ontwikkelen samen

Schoolreisje al betaald?

Voorbereiding intercultureel feest in volle gang?
Volgende week vrijdag (24 juni) is het zover, dan vindt ons interculturele feest plaats. Wij merken dat er wat verwarring 
is, over wat er gebeurt op het plein tijdens het feest en wat er in de klas gebeurt. 

Deze week zijn we gestart met een project in de klas over de verschillende culturen. Leuk om te merken dat er al een 
aantal ouders/opa's en oma's zijn die wat komen vertellen over hun culturele achtergrond. Ook zijn er ouders die een 
activiteit met een klas gaan doen. Vind je het ook leuk om of volgende week iets te vertellen in de klas over jouw 
cultuur, meld dit dan bij de desbetreffende leerkracht. Tijdens het feest (16.30 tot 18.30) zijn we nog op zoek naar 
mensen die: 
- hapjes maken (tot nu toe hebben weinig ouders nog aangegeven iets te willen maken); 
- een optreden, bijvoorbeeld dans/muziek willen doen;
- ouders en kinderen die gekleed willen komen in de kledij, passend bij hun culturele achtergrond;
   Deze kinderen mogen aan de modeshow meedoen, (het màg maar hoeft natuurlijk niet). 

Tijdens het feest zullen er strippenkaarten verkocht worden voor hapjes en drankjes. Neem dus wat contant geld mee. 
Wil je helpen met het opbouwen op het plein of heb je nog een leuk idee, mail dit dan naar rgerrits@meerprimair.nl.

Vorige maand zijn de kinderen op schoolreisje geweest. Het
was hartstikke gezellig.

De betaling van het schoolreisje kan tot vrijdag 24 juni. Heb
je al betaald? Zo niet, maak dan uiterlijk 24 juni € 30,00 over
op rekeningnummer NL80 RABO 0192 0883 94 t.n.v. CBS
Juliana van Stolberg onder vermelding van de naam van je
kind(eren) + groep(en).

"Mogen we de vlaggen voor het intercultureel 
feest ècht op de muur tekenen?"
Verbazing in groep 3b. Ja, het mag bij hoge uitzondering. Dat komt 
omdat we volgend schooljaar in het nieuwe (tijdelijke) schoolgebouw zitten.
Het oude gebouw wordt dan gesloopt. 



 Buffelen, stofhappen, weggooien en inpakken 
Voorbereiding verhuizing 

Terwijl er stug wordt doorgewerkt in het 
nieuwe tijdelijke schoolgebouw, wordt er in 
ons 'oude' gebouw gebuffeld om de verhuizing 
goed voor te bereiden. Tussen het gewone 
werk door proberen we al van alles in te 
pakken. Ook de magazijnen moeten worden 
aangepakt. Het stof dwarrelt daarbij flink in het 
rond.

Spullen die moeten worden meeverhuisd, worden 
netjes ingepakt. Spullen die we niet (meer) gebruiken, 
brengen we allemaal naar de kringloop. Wat er dan nog 
overblijft, moet worden weggegooid. Binnenkort wordt 
hiervoor een grote afgesloten afvalcontainer op het 
plein gezet.

Het is een flinke klus, maar met elkaar gaan we die 
klaren. In de laatste week van de vakantie zijn we 
allemaal weer present om het nieuwe gebouw 
netjes in te richten. We hebben daar ook maandag 
29 en dinsdag 30 augustus voor nodig. Het nieuwe 
schooljaar begint dus 2 dagen later, op woensdag 
31 augustus.


