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Elke eerste week van een nieuwe maand wordt er een nieuwsbrief gemaakt met wetenswaardigheden over
onze school. Veel leesplezier.

Activiteiten in de maand Januari

(voor het complete overzicht kijk ook op onze website)
19 januari
9.00 -11.00 uur informatieochtend ouders nieuwe kleuters schooljaar 2018-2019
26 januari
kleutervrije vrijdag
6 en 8 februari kijklessen Engels ( meer info volgt)
7 februari
studiewerkdag team
9 februari
12 uur start voorjaarsvakantie voor alle groepen

Op woensdag 7 februari heeft het team een studiewerkdag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Een heel gelukkig nieuw jaar!
Na een heerlijke vakantie zijn we deze week weer gestart. Het team van de
Juliana van Stolbergschool wenst u een gelukkig en gezond 2018.

Afscheid juf Marita
Deze week is de laatste werkweek van juf Marita (groep 1-2B).
Juf Marita gaat verhuizen naar het oosten van het land. De
kleuters zijn al druk bezig met het afscheid van hun juf. Vrijdag
zal hier onder schooltijd aandacht aan besteed worden. Vanaf
12 uur heeft u als ouders de mogelijkheid om juf Marita de
hand te schudden.
We wensen juf Marita samen met haar man een hele mooie en fijne
tijd in hun nieuwe huis in hun geboortestreek.
Voor de leerlingen betekent het dat ze naast juf Jacqueline
Goedhart een nieuwe juf gaan krijgen. We hebben dit intern op
kunnen lossen. Juf Merel gaat de dagen van juf Marita werken.

Terugblik op de decembermaand
December was de maand van Sinterklaas en Kerst. Dit jaar lag
de organisatie van beide feesten bij de ouderraad. Wat hebben
de kinderen genoten. Een viering in de klas tijdens het genot
van een kerstdiner. Ouders bedankt voor alle lekkere hapjes.
Hoe fijn was het ook om samen met de ouders glühwein te
drinken en een soepje te eten om daarna samen met de
kinderen af te sluiten met aandacht voor het kerstverhaal.
Beste ouders allemaal hartelijk dank voor ieders bijdrage.
Zoals door de ouderraad gecommuniceerd is, gaat er een bedrag van de kerstmarkt naar de
speelgoedbank. We kunnen de speelgoedbank verblijden met een bedrag van € 300,00.

Babynieuws
Net voor de kerstvakantie op 20 december is Julia (dochter van juf Isabella)geboren. Julia en juf
Isabella maken het goed.

Einde zwangerschaps-ouderschapsverlof
Deze week starten juf Lieke (intern begeleider) en miss Helena (vakdocent Engels) weer met werken.
Hun verlof zit erop. Voor de kerstvakantie hebben we afscheid genomen van hun vervangers. We
bedanken Oranda Rijssemus en Miss Sophie voor hun vervangende werkzaamheden op onze
school.

Nieuwe gezicht
Deze week start ook juf Elke Schoon. Samen met juf Mirjam Vosters zal zij tot het eind van het
schooljaar voor één dag in de week de leerkracht van groep 8 zijn. Elske heeft een aantal jaren
geleden een vervangingsbaan gehad op onze school een heeft er veel zin om weer op de JvS aan de
slag te gaan.

Ken je de actie "Geef een boek cadeau" al?
Het doel: Alle kinderen moeten kunnen opgroeien tussen de
boeken
Het initiatief ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie alle –
maar dan ook alle – kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten
opgroeien tussen de allermooiste kinderboeken. Als er thuis mooie
boeken zijn, ontdekken kinderen en ouders hoe leuk lezen en
voorlezen is; hoe heerlijk het is om je te verliezen in een prachtig
verhaal, in een onbekende wereld. Geletterdheid is bovendien een voorwaarde voor succes op
school en later in de samenleving. Om die missie te laten slagen wordt ieder jaar in februari een
klassiek jeugdboek en in april een prachtig prentenboek ter beschikking gesteld voor maar 2 euro!
Hier lees je er nog meer over: http://geefeenboekcadeau.nl/
De bibliotheek ondersteunt dit initiatief en daarom delen we dit graag met jullie.

