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Wat is ons 
kindcentrum 
prachtig in 
kerstsfeer gebracht! 
Overal waar je kijkt, 
is wel wat te zien. 
Klapstuk is een 
schitterende 
opstelling in de grote 
hal. Het lijkt 
winterwonderland 
wel.

Heb jij de ouderbijdrage al betaald?

We mogen onze oudervereniging (OV) hiervoor enorm bedanken. Al een maand lang zijn de ouders van de OV 
bezig geweest met de voorbereidingen. In de avond van 6 december zijn zij mèt een aantal andere ouders 
keihard bezig geweest om dit alles voor elkaar te krijgen. Dat is gelukt, en hoe! Een diepe buiging voor onze OV.

Het is ons opgevallen dat er nogal wat ouders zijn die de ouderbijdrage nog 
niet hebben betaald. Vooropgesteld, de ouderbijdrage is een vrijwillige 
bijdrage waarmee onze oudervereniging tal van activiteiten voor ons 
kindcentrum uitvoert. Een mooi voorbeeld is de prachtige kerstversiering 
waar onze kinderen dagelijks enorm van genieten.
Misschien wilde je de ouderbijdrage wel betalen maar ben je het gewoon 
vergeten. In dat geval zou het heel fijn zijn als je dit alsnog doet. Dat kan als 
volgt. Maak € 25 over op:
IBAN:                   NL56 INGB 0000 3168 81 
 t.n.v.:                  Oudervereniging Juliana van Stolbergschool, Hoofddorp
 o.v.v.:                  naam van je kind(eren) en de groep van je kind(eren),   
                            2022/2023
We zijn je er dankbaar voor.

http://www.jvanstolberg.nl/


Dit jaar hebben we een kerstdiner op school. Dit is 
ook op 22 december, van 17.30 tot 18.30 uur. Op 
parro komt een bericht van de leerkracht over de 
invulling van het eten/drinken. Het is leuk als 
iedereen iets maakt of meeneemt. Het 
eten/drinken kan gebracht worden van 17.15 tot 
17.30 uur. De kinderen kunnen om 18.30 uur weer 
opgehaald worden. We maken er een feestelijk 
diner van! De kinderen mogen uiteraard in hun 
mooiste kerstoutfit komen.

Wij leren enWij leren en
  ontwikkelen samen
ontwikkelen samen

'Hoe tevreden ben je?'
Dat is voor elke organisatie een belangrijke vraag. Ook wij zijn
benieuwd hoe je ons kindcentrum ervaart. Daarom starten we
binnenkort met een tevredenheidsonderzoek. Dit wordt
uitgevoerd onder ouders/verzorgers en kinderen vanaf groep
6. Dit onderzoek verloopt digitaal en is natuurlijk anoniem.
Binnenkort volgt meer informatie.

We willen je met klem vragen om niet 
te parkeren op de parkeerplaats van 
de seniorenflats. Dat is eigen terrein. 
Bij ons kindcentrum is een bescheiden 
parkeerplaats aangelegd, primair 
bedoeld voor het personeel. Maar 
vaak is daar een plekje over. Moet je in 
ons kindcentrum zijn, kijk even of er bij 
ons op de parkeerplaats plek is.

Parkeren

Kerstfeest 
Dit jaar vieren wij kerst in de kerk! Geweldig dat dit weer kan. We doen dit op 22 december in de 
Marktpleinkerk (vlakbij de grote fontein). Misschien heb je dit al eens meegemaakt, maar misschien ook niet. 
Misschien ben je zelfs nog nooit in een kerk geweest. Wij zouden het in ieder geval ontzettend leuk vinden als 
er van ieder kind één ouder/verzorger aanwezig kan zijn. Vanwege de beperkte ruimte is één ouder/verzorger 
per kind helaas ook het maximum. Als je erbij kunt zijn, zorg dan dat je om 13.00 uur in de kerk zit. De 
kinderen komen lopend met de leerkrachten naar de kerk en zullen bij elkaar zitten. Je zit als ouder/verzorger 
dus niet bij je eigen kind.
De viering duurt tot 14.00 uur. Daarna kunnen de kinderen mee naar huis vanaf de kerk. Ben je niet in de 
kerk aanwezig, dan haal je je kind om 14.00 uur bij de kerk op in plaats van bij school. 
We gaan er een mooi viering van maken!

Let op: 
22 december om 14.00 uur 
kinderen ophalen bij de 
Marktpleinkerk (Marktplein 
94-96).

Kerstdiner op school


