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Elke maand wordt er een nieuwsbrief gemaakt met wetenswaardigheden over onze school. Veel leesplezier.

Activiteiten in de maand juni-juli
12 juni
15 juni
20 juni
26 juni
27 juni
28 juni
4 juli
5 juli
6 juli

(voor het complete overzicht kijk ook op onze website)
Groep 8 brengt bezoekje aan VO
Teamwerkdag (alle leerlingen zijn vrij)
Studiedag team (alle leerlingen zijn vrij)
Musical groep 8
Koor Watoto op school
Musical groep 8 en eindfeest groep 8
Wisselmoment alle groepen. In de loop van de ochtend gaan alle groepen een kijkje nemen in hun
nieuwe groep en ontmoeten ze hun nieuwe leerkracht.
Afscheid van juf Adri. Tussen 15 uur en 16.30 uur kunt u haar de hand schudden. Verder informatie
volgt.
Laatste schooldag. Om 12 uur zijn alle leerlingen vrij en start de zomervakantie

let op:
op vrijdag 15 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een teamwerkdag
op woensdag 20 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team

Extra lesvrije dag voor de leerlingen op woensdag 20 juni
Via een brief bent u vorige week door het college van bestuur van Willem van Oranje Scholengroep
geïnformeerd over het vertrek van Adri Buijs als directeur van de Juliana van Stolbergschool. De eerste
stap in het proces voor het vinden van een de nieuwe directeur wordt samen met het team gezet. Op
woensdag 20 juni zijn daarom alle leerlingen vrij. Er is bewust gekozen voor een woensdag omdat het onze
ervaring is dat dan veel ouders thuis zijn. Mocht opvang een probleem zijn, neem dan contact op met Mikz
kinderopvang. Zij zijn op de hoge en kunnen tegen betaling de opvang voor u organiseren.

Schoolvoetbaltoernooi
Dit jaar waren er acht teams die mee deden aan het Peter van Cromvoirt
schoolvoetbaltoernooi. We hebben weer mogen genieten van een aantal
mooie wedstrijden en prachtig weer. Het team meisjes groep 3-4 mocht zelfs
kampioen worden.
We willen alle coaches vriendelijk bedanken voor hun inzet. Hierdoor hebben
veel kinderen deel kunnen nemen aan het voetbaltoernooi.
Alle voetballers bedankt voor jullie sportieve inzet.

Gevonden voorwerpen
Mist u nog een gymbroek, een handschoen, een rugzak enz. De komende dagen worden alle spullen die dit
jaar “gevonden” zijn uitgestald in de hal voor de trotskast. Tot maandag 18 juni kunt u een kijkje nemen en
uw eigendommen mee naar huis nemen.

Bijbelproject en de kerk en schoolviering 2018
Zondag 10 juni is het bijbelproject “eten in de bijbel”
afgesloten met een kerk-schoolviering in de Kerk aan de
Haven in Waalwijk. We kijken terug op een mooie en warme
viering. Dominee Marleen en dominee Otto leiden samen de
dienst. Verhalen uit de Bijbel en de preek werden
ondersteund door tekeningen van onze leerlingen en het
kerk-en-school-koor zong uit volle borst. Van de
ingezamelde bloemen werden door familie Vermeijden van
Helianthus prachtige boeketten gemaakt die op dezelfde
dag bezorgd zijn bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hartelijk dank voor ieders hulp
voor het wegbrengen van de bloemen.

Bezoek kinderkoor uit Oeganda aan onze school– 27 juni
Op woensdag 27 juni krijgen we het Watoto kinderkoor uit Oeganda
op bezoek op school. Het kinderkoor bestaat uit achttien
(wees)kinderen en hun begeleiders. Ze zingen hoofdzakelijk in het
Engels, met Afrikaanse ritmes en dans. Deze kinderen zijn het geluid
van hoop voor alle (wees)kinderen in Afrika én Nederland. Al 85
verschillende Watoto-koren reisden de wereld over. Ze zongen in
theaters en kerken, in het Witte Huis en in Buckingham Palace, en nu
dus bij ons op school.
’s Ochtends zullen ze na de ochtendpauze een schoolconcert geven in de gymzaal aan alle groepen (eerst
onderbouw, dan bovenbouw). ’s Middags blijven ze op school om hun schoolwerk te doen. Daarna bieden
de organisatoren hen een maaltijd aan met de gastgezinnen waar ze zullen verblijven die nacht. Om 19.00u
zullen ze een openbaar concert geven op het schoolplein. Er staat een groot podium (een trailer) voor het
schoolplein, zodat heel veel mensen het koor kunnen zien en horen. Kom je ook?
Het Watoto kinderkoor uit Oeganda komt een geweldige avond verzorgen met zang en dans. Hun muziek is
vol energie en de teksten bevatten diepte. De kinderen delen hun ervaringen en vertellen al zingend en
dansend over hoe hun leven veranderde, over hun hoop en dromen en over hun roeping om hun
gemeenschappen te veranderen. Het concert met als thema Signs & Wonders begint om 19.00u. Toegang is
gratis. Er is een collecte voor Watoto in Oeganda.
Esther Kahangi was achtergelaten als te vroeggeboren baby in een ziekenhuis in Kampala.
Ze werd gered door Watoto. Nu is ze een gezonde, vrolijke achtjarige die rondtoert met het Watoto-koor.
“Ik ben zo enthousiast over het concert ‘Signs & Wonders’. Ik weet dat ik een wonder ben omdat God mij
heeft aangenomen als Zijn kind!”
Oeganda is jarenlang geteisterd door oorlog, ziekte en armoede. Hierdoor zijn er veel kwetsbare
(wees)kinderen in het land. Watoto vangt deze kinderen op in kinderdorpen. Ze krijgen onderwijs, voeding
en medische hulp. In elk huis woont een weduwe met acht kinderen. Een weduwe krijgt een gezin om voor
te zorgen. De kinderen hebben in haar een liefdevolle moeder, een gezin en een toekomst. Dankzij stichting
Watoto hebben ze de kans om sterke mannen en vrouwen te worden die hun Oeganda weer opbouwen.

Het Watoto kinderkoor wordt op de school ontvangen door een enthousiaste groep vrijwilligers die dit
concert en de organisatie daarvan aanbieden aan onze school. De bedoeling van de organisatie is om dat
buiten te doen vanaf een trailer voor het schoolplein, zodat zoveel mogelijk mensen dit concert kunnen
meemaken. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar het Willem van Oranje College.
dominee Otto
o.grevink@wvoranje.nl

Hoofd-luizen-moeders gezocht
Een groep ouders hebben zich dit schooljaar ingezet om na elke
vakantie de leerlingen te controleren op hoofdluis. Hartelijk dank
hiervoor. Nu het jaar ten einde loop een berichtje van onze
hoofd-luizen-moeder Ennie:
“Voor mij als HOOFD hoofdluizenmoeder is de controle na de
mei-vakantie de laatste keer geweest. Mijn dochter gaat naar het
voorgezet onderwijs en we nemen dan ook afscheid van “de
Juliana”.
Dan voelen jullie al wel aankomen dat er een nieuwe dame nodig is die het stokje van mij gaat overnemen.
Sinds het nieuwe protocol is er voor de HOOFD- hoofdluizenmoeder niet veel werk aan de winkel.
Kort samengevat houdt het in dat je
•
•
•
•
•

een oogje in het zeil houdt,
aanspreekpunt bent voor het luizenteam
doorgeefluik bent naar school, zowel directie als administratie
eventuele nieuwe luizenmoeders informeert en wegwijs maakt
het schriftje na elke controle ronde nakijkt en ingrijpt waar nodig

Heb je interesse om het team te komen sterken of zelfs de rol van hoofd-luis-moeder over te nemen, neem
dan contact op met een van de ouders van het hoofdluisteam of Sandra Heijblom van de administratie (per
mail administratie.jvs@wvoranje.nl).

Lezen in de vakantie
Vanuit de bibliotheek vindt u hieronder leestips.
Vakantielezen: 5 tips
Als je kind tijdens de vakantie lekker leest, blijft het leesniveau op peil. Dat is belangrijk, want daar werken
we tijdens het schooljaar immers hard voor. Alle kinderen kunnen meedoen, jonge kinderen kun je immers
voorlezen. De hoeveelheid boeken is niet belangrijk, gewoon lekker lezen wel!
Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens de zomervakantie gewoon doorgaat?
Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat je kind zien dat lezen leuk is en iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete
boeken (of tijdschriften!) in en ga bij de tent zitten lezen, of aan de rand van het zwembad, aan het strand,
in de zon in de tuin.
Tip 2: Speel leuke (taal-)spelletjes
Tijdens regenachtige dagen slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt zijn spelletjes leuk
tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes, zoals scrabble (junior), boggle, woordkwartetten of een kwis, zijn ideaal
om de zomerdip op te vangen. Ook spelletjes dragen bij aan lezen!

Tip 3: Kinderboeken mee!
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer! Je
kind mag gratis lid worden van de bibliotheek. Dus ga samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een
stapel boeken uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen.
Extra tip:
De Vakantiebieb-app. In de maanden juli en augustus is de vakantiebieb geopend! Met deze app kan je
gratis boeken lezen op je tablet, voor kinderen èn volwassenen. Je vindt de app in je app-store.
Strippenkaart. Op school krijgt je kind een strippenkaart mee (of haal ‘m op in de bieb). Elke keer als je kind
boeken gaat lenen tijdens service-uren, krijgt het bij de info-balie een stempel op de kaart. Is de
strippenkaart vol? Dan krijgt je kind een cadeautje!
Meegroeiboeken. Dat zijn ideale boeken om de zomerdip op te vangen, omdat ze oplopen in AVI niveau
waardoor je kind ongemerkt steeds wat moeilijkere teksten leest. Vraag in de bibliotheek naar deze
boeken!
Tip 4: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wilt gaan
bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet
onderwerp van je kind. Ook strips, lees-doe-boeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen.
Tip 5: Vertier op de achterbank
Voor lange autoritten zijn er bijvoorbeeld vakantie-doeboeken. Rijden maar!
Bonustip: Houd tussen 1 juli en 31 augustus de Facebookpagina van de bibliotheek in de gaten.
We hebben dan een leuke en actieve Vakantie-leesactie! Kijk voor alle info over vakantielezen en onze
acties op bibliotheekmb.nl/vakantielezen

Zomerlezen met de ‘Vakantiebieb’ app

E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft. In de VakantieBieb kunnen duizenden kinderen in de zomer
doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer
voorkomt een terugval van het AVI‐niveau.
Naast jeugdboeken vind je ook spannende boeken voor volwassenen in de app. De
VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐
books voor het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play
Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn.
Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.

Winactie
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini door
uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over deelname en
spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.
Laat de vakantie nu maar beginnen!

Op maandag 20 augustus starten we om 8.30 uur het nieuwe schooljaar .

