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Welkom in schooljaar 2018-2019!
We hopen dat alle kinderen met u terug kunnen kijken op een heerlijke zomervakantie. Ons gebouw is in de
vakantie weer helemaal schoongemaakt, de meubels zijn gepoetst en de lokalen zien er weer fris en
gezellig uit. Klaar voor een nieuw schooljaar!
Naast alle bekende gezichten mogen we ook een aantal nieuwe mensen welkom heten. In de onderbouw
zijn de juffen Kim en Thea gestart en afgelopen maandag bent u geïnformeerd over mijn aanwezigheid.
Thea vervangt voorlopig Jacqueline Goedhart, die op haar werkdagen als managementteamlid volledig
ambulant is. Verderop in deze nieuwsbrief stellen Kim en Thea zich aan u voor. Ik nodig u graag uit voor
een koffie/thee-ochtend op woensdag 29 augustus a.s. van 8.30 tot 9.30 uur in de teamruimte in de hal
van de school. Naast even persoonlijk kennismaken, hoor ik ook graag waarom u heeft gekozen voor de
Juliana van Stolbergschool. Ik hoop u te mogen ontmoeten.
Vanaf dit schooljaar kunt u de nieuwsbrief op iedere eerste donderdag van de maand in uw mailbox
verwachten. Zijn er tussentijds nieuwtjes die niet kunnen wachten, dan berichten we u daar natuurlijk over.
We wensen u veel leesplezier!
Mede namens het team,
een hartelijke groet,
Natalie de Baat
Directeur a.i.
directie.jvs@wvoranje.nl

Activiteiten in de maanden augustus en september
29 augustus
31 augustus
6 september
14 september
18 september
19 september
20 september
26 september

koffie/thee-ochtend om 8.30 uur
studiedag – alle kinderen zijn vrij
nieuwsbrief 2
kleuters vrij
infoavond ouders groepen 8
verkeersactiviteit over snelheid groepen 7 en 8
schoolfotograaf
inloopmoment
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Nieuws van de verkeerscommissie
Pionnenactie
In de week van 27 t/m 31 augustus zal er door de verkeerscommissie aan de Woeringenlaan weer een
pionnenactie gehouden worden. De bedoeling van deze pionnenactie is om u er op te attenderen dat er
aan de overzijde van de school in de Woeringenlaan een parkeerverbod geldt. Ondanks dat hier een
parkeerverbod geldt, zien wij als verkeerscommissie regelmatig auto’s geparkeerd staan tijdens het
wegbrengen en ophalen van de kinderen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Graag willen we u allen
nogmaals verzoeken, ook wanneer de pionnen er niet staan, u te houden aan het parkeerverbod aan de
overzijde van de school in de Woeringenlaan. Daarnaast willen we u vragen er op te letten dat u uw auto
niet parkeert voor opritten en/of op gazons. Laten we rekening houden met de buurtbewoners. In de week
van 3 t/m 7 september zal de pionnenactie in de Gelrelaan worden uitgevoerd.
TIP!! Geef dit ook aan opa’s, oma’s of andere verzorgers door die uw kind(eren) wegbrengen en/of
ophalen.
De actie ‘Op Voeten en Fietsen naar School’
In de week van 24 t/m 28 september staat de actie ‘Op Voeten en Fietsen naar School’ gepland. Het doel
van ‘Op Voeten en Fietsen naar School’ is om uw kind tijdens deze actieweek op de fiets of lopend naar
school te laten gaan. In elke klas is er een lijst aanwezig waarop deze dagen zal worden geturfd met welk
vervoersmiddel uw kind naar school is gekomen. De klas met het hoogste percentage kinderen op voeten
of fietsen krijgt een verrassing. Uiteraard gaat het niet alleen om deze ene week. Het liefst moet de actie
een blijvend effect opleveren, zodat uw kind ook na de actieweek lopend of fietsend naar school blijft
komen.

Werkgroep sociale veiligheid
Goed gedaan!
Op school werken wij met de methode Goed Gedaan om samen
met leerlingen de sociale vaardigheden te oefenen. Goed gedaan is
een preventieve methode en biedt de mogelijkheid op een
positieve en concrete manier aandacht te schenken aan de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, wat bijdraagt aan
een prettig schoolklimaat en de kinderen een goede basis
meegeeft voor later.
Er zijn 16 lessen per jaargroep, met dezelfde onderwerpen voor groep 1 t/m 8. De lessen zijn steeds
afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Schoolbreed worden dezelfde woorden en termen gebruikt. De
komende weken werken we met de kinderen aan de volgende onderwerpen:
Les 1 - Wennen
Les 2 - Samen één groep
Les 3 - Grapje, plagen, pesten
Les 4 - Opkomen voor jezelf
De onderdelen per les zijn:
● een kort verhaal als inleiding;
● duidelijk omschreven, direct uit te voeren gevarieerde activiteiten;
● leuke en nuttig werkbladen;
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●

mogelijkheden tot herhaling en doorwerking van het geleerde op school en thuis.

Nieuws vanuit MIKZ
Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. We willen jullie informeren over het
gebruik van onze voorschoolse-, buitenschoolse opvang ruimte. Het is niet de bedoeling
dat ouders/kinderen in deze ruimte wachten tot de schoolbel gaat. Dit om de rust en
overzicht te bewaren voor de pedagogisch medewerkers en de kinderen.
Bedankt voor jullie medewerking.
Bij vragen hoor ik het graag.
Mariska van Buul, wijkmanager Mikz

mvbuul@mikz.nl

Blij nieuws voor juf Mirjam Vosters!
Dit jaar mocht ik starten met heel fijn nieuws! In februari 2019 verwachten mijn man en ik ons eerste
kindje. Alles gaat erg voorspoedig en we zijn ontzettend trots, blij en dankbaar!

Even voorstellen
Welkom Kim!
Mijn naam is Kim Brabers, ik ben 30 jaar en woon in Kaatsheuvel. Na bijna tien
jaar werkzaam te zijn geweest in de kinderopvang, ga ik vanaf dit schooljaar met
veel plezier aan de slag als onderwijsassistent in de groepen 3 en 4. Ik zal de
leerkrachten en kinderen uit deze vier klassen op maandag t/m vrijdag gaan
ondersteunen. In mijn vrije tijd houd ik van lezen en ga ik graag op reis! Als u
vragen heeft, stel ze gerust.
We zien elkaar snel!
Groetjes Kim
Welkom Thea!
Mijn naam is Thea van Zandwijk en ik woon in Kaatsheuvel. Ik ben getrouwd met Dick
en heb 2 kinderen; Janneke en Niels. Daarnaast hebben we een hele lieve hond,
Jutter, een ondeugende bruine labrador. Inmiddels ben ik ruim 30 jaar werkzaam in
het onderwijs en heb altijd met kleuters gewerkt. In de loop der jaren heb ik
verschillende trainingen en cursussen gevolgd om bij te blijven met alle
ontwikkelingen in het onderwijs. Het is voor mij nog iedere dag een feest om met
kleuters te werken. Ik vind het heerlijk om creatief bezig te zijn met de kinderen, te
luisteren naar alle verhalen die de kinderen altijd vol enthousiasme mij vertellen en
om te zien hoe ze zich steeds meer ontwikkelen. Naast mijn werkzaamheden in het
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onderwijs ben ik ook vrijwilliger in het Jeroen Bosch Ziekenhuis waar ik met veel plezier iedere
woensdagochtend als gastvrouw te vinden ben.
Mijn eerste indruk van de Juliana van Stolbergschool is erg positief en ik kijk er naar uit om hier met veel
plezier aan de slag te gaan.
Groeten Thea

Jonge kinderen thuis?
We zijn dit schooljaar gestart met 370 leerlingen, verdeeld over 15 groepen. Onze lokalen zijn (gelukkig)
allemaal in gebruik, maar dat maakt een zorgvuldig zicht op de instroom van nieuwe leerlingen wel
noodzakelijk. Zitten uw kinderen bij ons op school en heeft u nog een kleintje thuis? Meld hem of haar dan
z.s.m. aan. Een inschrijfformulier kunt u opvragen bij de administratie.

Superfit! Kick Off
Bewegen en gezonde voeding is super belangrijk om je fit te voelen en te blijven! En doe je dit samen met
je vriendje/vriendinnetje, broertje/zusje en papa/mama, dan is het ook nog eens super leuk!
Op maandag 3 september 2018 vindt bij Zorgplaza de Superfit! kick off plaats. Het twee uur durende
programma bestaat uit een uur sporten onder begeleiding van kinderfysiotherapeut Ingrid vd Berg en een
voedings workshop, gegeven door diëtist Inge Marcelissen. Kom samen met je ouders, ja zij mogen/moeten
ook mee sporten, want samen sporten is toch veel leuker dan alleen! Nieuwe weetjes leren over gezonde
voeding? Tijdens de workshop komt het allemaal aan bod. De deelname aan de Superfit! kick off is gratis.
Het Superfit! programma draait al enkele jaren binnen Zorgplaza en is ontstaan om kinderen met
overgewicht te begeleiden naar een gezond gewicht. Echter vandaag de dag bewegen veel van onze
kinderen te weinig. Daarnaast is het aanbod van ‘ongezonde’ voeding de laatste jaren alleen maar
toegenomen en toegankelijker geworden voor iedereen, dus ook voor kinderen. Regelmatig bewegen is
belangrijk voor een goede lichamelijke conditie en gezondheid, andersom brengt lichamelijke inactiviteit
gezondheidsrisico’s met zich mee en verlies van conditie. Daarom is ook voor kinderen met een gezond
gewicht bewegen en gezonde voeding van groot belang. Daarnaast draagt voldoende bewegen bij kinderen
bij aan een goede ontwikkeling van alle motorische vaardigheden zoals bv. rennen, klimmen en springen.
Vanaf september 2018 is het Superfit! programma toegankelijk voor alle kinderen. Als er een medische
indicatie is, kan bekeken worden of het kind in aanmerking komt voor een vergoeding door de verzekering.
Anders kan er een abonnement worden afgesloten, welke maandelijks opzegbaar is. Je komt wekelijks een
uur sporten bij Zorgplaza. Daarnaast krijg je wekelijks leuke oefeningen en voedingstips mee zodat jij
Superfit! wordt. Wil jij ook Superfit! worden, meld je dan nu aan via onderstaand mailadres. Ook voor
vragen/meer info kunt u ten allen tijden contact met ons opnemen.
We hopen je te zien op de Superfit! Kick Off
Inge Marcelissen, Diëtist
Ingrid van den Berg, Kinderfysiotherapeut
Zorgplaza Waalwijk
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Tuinstraat 2
5144 NT Waalwijk
0416 67 20 67
i.vanson@zorgplazawaalwijk.nl
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