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Nieuwe peuteropvanggroep
Nog niet iedereen zal het zijn opgevallen, maar deze week zijn 
we gestart met een tweede groep peuteropvang. Deze groep 
is de oorspronkelijke Peuterpub. Dat gebouw was echter zo 
lek als een mandje. Al stond het dan aan de 
‘Leeg’hwaterstraat, het stond geregeld ‘vol water’. De 
peuterpub heet voortaan ‘Peuteropvang De Ontdekking 
Oranje’ en heeft als vaste pedagogisch medewerkers 
Mahjouba en Joyce. De andere groep heet ‘Peuteropvang De 
Ontdekking Blauw’ en heeft als vaste pedagogisch 
medewerkers Bianca en Joyce. En natuurlijk hebben we onze
BSO (naschoolse opvang). Deze staat onder leiding van 
pedagogisch medewerker Yvonne.

Wij leren enWij leren en
  ontwikkelen samen
ontwikkelen samen

Het nieuwe schooljaar is al weer even begonnen en 
ook alle activiteiten in en rondom school zijn weer 
gestart! Fijn dat het allemaal weer kan! 

Voor de oudervereniging staan er weer een heel 
aantal activiteiten op het programma, zoals het 
bezoek van sinterklaas en de kerstviering. Voor een 
aantal activiteiten zijn wij nog op zoek naar 
hulpouders! Zo zijn wij op zoek naar hulpouders voor 
het versieren van school voor sinterklaas op 
maandagavond 14 november (19.30 uur) en dinsdag 
6 december (19:00 uur) wanneer we de school 
gezellig maken voor de kerstperiode! 

Lijkt het je leuk om een avond te helpen en het weer 
gezellig te maken voor de kinderen? Laat het weten 
aan Joost/Tanja of aan één van de ouders van de 
oudervereniging.

Samen de handen uit de mouwen

V.l.n.r. achterste rij: Denise Linnekamp (moeder van Rowan en 
Jordan), Elise de Vries (voorzitter) (moeder van Levi, Sven en Finn), 
Iris Agterhof (secretaris) (moeder van Gijs), Laura Brinks (moeder 
van Rafael en Andrin), voorste rij: Marleen Hollander (moeder 
van Lieke), Eveline van der Hoorn (moeder van Nathan en Indy), 
Robert Brinks (penningmeester) (vader van Rafael en Andrin)

http://www.jvanstolberg.nl/


Gi-ga-groen moet je blijven doen

1 november kijkochtend (8.15 uur)
1 november Wonderbos (gr. 1/2B)
4 november Glaslichtproject (gr. 5, 6 en
7/8)
7 november Theaterworkshop    (gr. 3)
11 november Paddenstoelenpad (gr. 3) 
11 november Sint Maarten 

De kinderboekenweek stond helemaal in het teken van 
groen en wat je daar allemaal over kunt lezen en mee 
doen. De kinderen hebben gedanst, gezongen, gelezen en 
gewerkt rondom dit thema. Maar … gi-ga-groen mag niet 
stoppen; nooit stoppen! Dus ouders/verzorgers, blijf lezen 
met je kinderen èn blijf aandacht hebben voor de natuur. 
De bossen zijn momenteel prachtig. Wist je trouwens dat
wandelen in de natuur de creativiteit en de fantasie van je 
kind stimuleert?

Voorleeskampioen
We sloten de kinderboekenweek af met een spetterende 
voorleeswedstrijd. Het werd een nek-aan-nekrace tussen Levi 
en Jinthe, beiden uit groep 7/8. Uiteindelijk kan er maar één 
de winnaar zijn en dat is Jinthe. Zij gaat onze school 
vertegenwoordigen in de volgende ronde van de nationale 
voorleeswedstrijd. Gefeliciteerd Jinthe!

Tijdens de opening van de kinderboekenweek buiten op het schoolplein 
hadden we een geluidsprobleem. We kregen de grote geluidsinstallatie niet 
goed aan de praat waardoor we niet goed te horen waren. 
.Onze excuses hiervoor. Eén ouder dacht echter: “Dat probleem ga ik nou 
eens oplossen.” En zo kon het gebeuren dat er op een vrijdagmiddag een 
enorme doos werd bezorgd. Nieuwsgierig geworden, pakten we deze snel uit. 
Er bleek een gigantische soundbox met microfoons in te zitten. Daar werden 
we even stil van. Is die werkelijk aan ons kindcentrum gegeven? “Als je het 
kunt, moet je problemen oplossen”, zei deze ouder tegen ons. Ontzettend 
bedankt moeder van Rosalynn!!! 

Geen geluid!


