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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 februari
21 maart
21 maart
29 maart
30 maart

(voor het complete overzicht kijk ook op onze website)
spelletjes ochtend met opa’s en oma’s
koffie drinken met dominee Otto
paasviering in de groepen + paaslunch
goede vrijdag – start van het paasweekend

donderdag 29 maart vieren we met de leerlingen Pasen. Er is een continurooster. Alle leerlingen zijn om
14.15 uur uit. Daarna start het paasweekend.
Fijne paasdagen.

Zwemtoernooi
Op vrijdag 16 februari hebben Lise, Janske, Anouk,Isa, Elin, Mick, Yza, Lieve, Milou. Jack, Zhiar,Mette,
Wybe, Frederique, Tess, Kirsten en Lieke, deelgenomen aan het schoolzwemtoernooi van de
Waalwijkse Zwemvereniging. Het was wederom een goed georganiseerd en succesvol toernooi.
Lieke van Dijk en Milou de Ruiter hebben daarbij een 3e plaats behaald. Janske Verhoeven een 2e
plaats en Kirsten Hartkoorn zelfs een 1e plaats.
Proficiat met jullie prachtige resultaat.
Begeleidende ouders ontzettend bedankt voor jullie hulp.
Meneer Cyriel
Zwemtoernooi
Ik was bij het zwemtoernooi van 2018.
Er waren 17 kinderen van de Juliana van Stolberg school in Waalwijk.
Er waren leuke prijzen te winnen daarvan heb ik er een gewonnen:
Een vrij kaartje voor het Olympia en er was ook een Jump XL maar die
heb ik niet gewonnen .
Er was ook veel publiek.
En er was iets lekkers en wat te drinken.
Groetjes: Lieke van Dijk groep 8A Juliana van Stolbergschool

Op weg naar Pasen
Na de carnavals- of voorjaarsvakantie zijn we begonnen met de voorbereidingen op Pasen. Dat feest
valt dit jaar op 1 april. In de veertig dagen daarvoor lezen we verhalen uit de Bijbel over Jezus die
uiteindelijk leiden naar Jeruzalem, waar hij eerst feestelijk onthaald wordt maar later gekruisigd.
We lezen daarvoor verhalen uit de methode Kind op Maandag dat dit jaar als thema heeft 'Ga je
mee?' Ga je mee met Jezus op weg naar Jeruzalem en alles wat komen gaat.
Daar hoort ook die kruisiging bij, helaas. Een moeilijk verhaal, alleen al voor onszelf. Maar ook onze
kinderen komen vaak met vragen. Ook over de dood. Hoe ga je daarmee om? Ik hoor die vraag vaak
van ouders, en daarom wil ik graag met wie dat wil, over die vraag nadenken en wat handvatten
geven. Daarom bent u van harte welkom op woensdag 21 maart, meteen om half negen als u uw
kind op school hebt gebracht. We nemen even de tijd met een bakje koffie of thee en praten
hierover door. Of u kunt gewoon meeluisteren en kijken wat u ermee kunt. Komt u ook?
Van harte welkom! Groeten, dominee Otto (o.grevink@wvoranje.nl)

Vooraankondiging spelletjesochtend voor opa's en oma's!
Op woensdagochtend 21 maart van 11.15u. tot 12.00u. wordt een spelletjesochtend voor opa's en
oma's georganiseerd. Alle groepen doen hier aan mee. Tegen die tijd krijgt u een mail met meer
informatie hierover.

Schoolreis
Op dinsdag 8 mei a.s. is er voor de groepen 1 tot en met 7
een schoolreisje gepland. Dit jaar is er gekozen voor
meerdere bestemmingen.
De groepen 1-2 gaan naar Pukkemuk in Dongen. Vervoer
wordt geregeld via de eigen groepsleerkracht.
De groepen 3 en 4 gaan met de bus naar Billy Bird
Hemelrijk in Volkel.
De groepen 5 tot en met 7 gaan naar de Efteling. Vervoer
hiervoor wordt ook via de eigen groep geregeld.
Meer info over kosten en begin- en eindtijden kunt u via de mail verwachten rond 16 maart.

Project en excursie voedselbank Waalwijk in de groepen 5 en 6.
Om het goede werk van de voedselbank te steunen organiseren we met de groepen 5en 6
van maandag 19 maart t/m woensdag 28 maart een inzamelingsactie voor de voedselbank

Waalwijk. Vrijwilligers van de voedselbank komen een gezellig kraampje opbouwen en zullen
de verzamelde producten later ophalen en uitdelen aan mensen die dit goed kunnen gebruiken.
Ook zullen we in de klas deze weken aandacht besteden aan het werk van de voedselbank en een
bezoek brengen aan de voedselbank.

Paaslunch donderdag 29 maart
Op donderdag 29 maart hebben we met alle kinderen van school een paaslunch. Alle kinderen eten
die dag dus op school!
De lunch wordt verzorgd door de ouderraad en hulpouders. Op de onderwijspleinen worden tafels
met brood, beleg en andere lekkernijen klaargezet en uw kind(eren) kunnen dan zelf kiezen wat
hij/zij wil eten.
In verband met de paaslunch is er die dag een continurooster. Op die dag is de school om om 14.15
uur uit! Daarna start het paasweekend, goede vrijdag en tweede paasdag zijn alle leerlingen vrij.
Komende week kunt u een mail verwachten over de paaslunch.

