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Kom erbij!
Gisteren is de jaarlijkse Kinderboekenweek feestelijk van start gegaan op de
Juliana. Even over half 9 verzamelden de groepen 1 t/m 4 zich buiten voor het
hijsen van de vlag en natuurlijk was Miep Boekentiep ook weer van de partij! Het
themalied van Kinderen voor Kinderen stond aan en de kinderen uit groepen 6
en 8 dansten vrolijk mee. ‘s Avonds openden we de Kinderboekenweek samen
met u op de ouderinfoavond. Schrijver Hans Hagen, bekend van o.a.
“Jubelientje”, vertelde over zijn vak en het belang van lezen, de bieb en de
kinderboekwinkel waren aanwezig en we lieten een film zien over het
taal/leesonderwijs op onze school; één van onze speerpunten dit schooljaar!
Hoewel we zeker van een feestje houden, is het is natuurlijk niet voor niets dat we zoveel aandacht besteden
aan lezen. Onderzoek1 heeft aangetoond dat een grote leesvaardigheid positief bijdraagt aan onze
kenniseconomie; vaardige lezers vinden makkelijker een baan. Het lezen van verhalen en gedichten
stimuleert onze sociaal-emotionele ontwikkeling en het inleven in verhaalpersonages helpt ons om ons in te
leven in mensen in het dagelijks leven. Wie vaak leest in de vrije tijd wordt een steeds vaardiger lezer en gaat
als gevolg daarvan nog vaker lezen. Zo versterken het vrijetijdslezen en de leesvaardigheid elkaar over en
weer als een spiraal. Reden genoeg dus om vandaag nog naar de bieb of de boekwinkel te gaan om een mooi
boek uit te zoeken en heerlijk in te lezen. Koopt u een boek tijdens de Kinderboekenweek? Dan krijgt u het
boekenweekgeschenk “De Eilandenruzie” cadeau! Meer info leest u op https://www.kinderboekenweek.nl/.
Ik wens u en uw kind(eren) heel veel leesplezier toe!
Mede namens de collega’s,
een hartelijke groet,
Natalie de Baat
Directeur a.i.
P.S. als u tijdens de Kinderboekenweek een boek bij Bruna koopt, spaart u mee voor onze
schoolbieb. Hoe deze Schoolbieb-actie werkt, leest u hieronder:
 U koopt van 3 t/m 14 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale
Bruna winkel en levert de kassabon in op school (online kopen van boeken telt niet mee);
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 Lever de kassabonnen vóór 1 november 2017 in op school. In de trotskast staat een doos. Wij leveren
de kassabonnen in bij een Bruna winkel;
 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon;
 De school mag t/m 16 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.
Ook de Bibliotheek staat van 3 t/m 14 oktober in het teken van de
Kinderboekenweek met het vriendschapsthema ‘Kom erbij!’. In verschillende
vestigingen van de Bibliotheek en in Dierenasiel Waalwijk zijn leuke activiteiten
geprogrammeerd:
 Zaterdag 6 oktober inloop van 14.00 - 16.00 uur: Workshop vriendschapsarmbandjes vlechten in
samenwerking met Nederlands SchoenenMuseum. Tijdens de Kinderboekenweek kunnen kinderen
vriendschapsarmbandjes komen vlechten. Opgeven voor de workshop hoeft niet, er kan tussen
14:00 en 16:00 uur gewoon aangeschoven worden. Voor kinderen van alle leeftijden.
 Zaterdag 6 oktober van 14.00 - 16.00 uur: CoderDojo thema Micro:bit. De Micro:Bit is een kleine
computer die speciaal ontwikkeld is voor kinderen van om te leren programmeren en samen de
mogelijkheden van elektronica te ontdekken. Tijdens deze dojo leer je hoe je een programma kunt
schrijven, maak je met de led lampjes een beeld, tekst of berichtje en ontdek je allerlei mogelijkheden
van de Micro:bit! Leeftijd van 7 tot 17 jaar. Aanmelden via www.codebrabant.nl.
 Woensdag 10 oktober van 13.30 - 16.00 uur: Voorlezen aan asielkatten in Dierenasiel Waalwijk. De
Kinderboekenweek staat in het thema van vriendschap. Dit kunnen bijvoorbeeld vriendschappen
tussen kinderen zijn, maar ook vriendschappen tussen kind en dier. Daarom organiseert de
bibliotheek in samenwerking met Dierenasiel Waalwijk voorlezen aan asielkatten. Kinderen van 6 tot
12 jaar mogen hun favoriete verhaal, elk een kwartier, voorlezen aan de kattenvriendjes. Locatie:
Dierenasiel Waalwijk, Prof. Van ’t Hoffweg 7, Waalwijk. Aanmelden in Bibliotheek Waalwijk of 0416333787; www.bibliotheekmb.nl.

Activiteiten in oktober
5 oktober
10 oktober
12 oktober
15 t/m 19 oktober
31 oktober
1 november
2 november
8 november

kleuters vrij
vergadering Medezeggenschapsraad
inloopochtend nieuwe leerlingen/einde Kinderboekenweek
herfstvakantie
spelletjesochtend opa/oma
nieuwsbrief
kleuters vrij
studiedag; alle kinderen zijn vrij

Blij nieuws voor juf Hanneke!
Op 25 september jl. zijn juf Hanneke, haar echtgenoot Marcel en hun kinderen Jestin en Evi verblijd met een
gezonde zoon en lief broertje. Hij heet voluit Stef Toby. Met Hanneke en Stef gaat het heel goed en we
wensen dit prachtige gezin alle geluk toe!
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Lied van de maand
Iedere maand kiezen wij met de kerken in Waalwijk een “lied van de maand” dat in die betreffende maand
centraal staat tijdens de dagopeningen. Deze maand is dat 'Leer om stil te zijn'. Voor de kinderen is een
speciaal filmpje gemaakt om het lied aan te leren in de klas. Zij kunnen hierin zichzelf, klasgenoten en andere
kinderen van school herkennen en zijn altijd weer enthousiast om mee te werken aan het verbeelden van de
teksten! Overigens wordt hierin rekening gehouden met de wensen inzake privacy van de kinderen, zoals
aan ons doorgegeven door de ouders. Om ook thuis het lied te kunnen beluisteren en natuurlijk volop mee
te zingen, is er een algemene versie gemaakt die u met uw kind kunt bekijken via de volgende
link: https://youtu.be/4obpXcWc8lY.

Herfstvakantie bij MIKZ
’s Ochtends later licht. ’s Avonds eerder donker. Twee contrasten die niet zonder elkaar
kunnen. Wat kan jij met licht? Ben je niet bang in het donker? Ontdek het bij Mikz
tijdens de Herfstvakantie! Bekijk het hele programma op www.mikz.nl en meld je aan
voor zondag 23 september. Kom ook naar de BSO van Mikz! Het wordt een super
vakantie en jij bent van harte welkom!
Ben je 7 jaar of ouder? Dan is de Spetterdag iets voor jou! Op donderdag 18 oktober wordt het ‘Mikz Cup
Toernooi’ gehouden. Een groots sporttoernooi tussen vakantie-BSO’s. Durf jij het aan? Je vindt meer info op
de Spetterflyer bij de BSO, de basisscholen en op de website van Mikz. Je zal je zeker niet vervelen! Doen jullie
allemaal mee?! Het volledige programma is te zien op de website www.mikz.nl.
Heeft u interesse in vakantieopvang, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Klantadvies via
klant@mikz.nl of 0416-369660.

Informatieboekjes op de website
Op onze website www.julianavanstolbergschool.nl, onder het kopje voor ouders -> groepsinformatie vindt u
de nieuwste informatieboekjes per groep.
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Kinderraad
We hechten op de Juliana veel belang aan de mening van onze leerlingen. De Kinderraad is een middel om
dat goed in beeld te krijgen en we geven de leerlingen medezeggenschap bij zaken die hen direct en/of
indirect aangaan. Ieder schoolaar wordt een nieuwe Kinderraad gekozen. Dit jaar bestaat de raad uit:
Groep 6A
Groep 6/7B
Groep 7A
Groep 8A
Groep 8B

Senna van Engelen
Tygo van Tetering
Evy de Jong
Lisanne Colijn
Lisa de Kock

Mocht uw zoon of dochter ideeën hebben die door de
Kinderraad opgepakt kunnen worden? Dan kan dit in
de ideeënbox gestopt worden. Deze is te vinden in de
buurt van de trotskast. De Kinderraad neemt de ideeën
mee. Op deze manier zijn de kinderen betrokken bij het
reilen en zeilen op school.
Voor Senna, Tygo, Evy, Lisanne en Lisa: veel succes gewenst bij jullie belangrijke taak!

En de winnaar is…
Vorige week was de actieweek ‘op voeten en fietsen naar school’. De leerkrachten hebben een week
bijgehouden hoeveel kinderen er met de fiets, lopend of met de auto naar school zijn gekomen. De Winnaar
is… groep 8b! In die week kwam 91% van de kinderen met de fiets of lopend naar school. Zij hebben de
wisselbeker vrijdag 28 september in ontvangst genomen. Van harte gefeliciteerd, jongens en meisjes!
We streven ernaar dat deze actie een blijvend effect oplevert en dat de kinderen meer met de fiets of lopend
naar school toe komen. Bewegen is gezond voor de kinderen en beter voor het milieu. Daarnaast: hoe minder
auto’s rondom de school, des te veiliger het voor de kinderen is om naar school toe te komen.

Spelletjesochtend
Vooraankondiging spelletjesochtend voor opa's en oma's! Op woensdagochtend 31 oktober van 11.15 tot
12.00 uur wordt een spelletjesochtend voor opa's en oma's georganiseerd. Alle groepen doen hier aan mee.
Tegen die tijd krijgt u een e-mail met meer informatie over deze gezellige activiteit.

Krentenbaard
Er zijn op school een aantal gevallen van krentenbaard bekend. In de bijlage leest u hier
meer over. Tip: download de kiddi-app, zodat u altijd informatie over de verschillende
kinderziektes kunt vinden.
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Herhaalde oproep: TSO-krachten gezocht!
Vind je het leuk om een paar uurtjes (11.45 tot 13.15 uur) in een gezellig team te komen werken, dan ben je
bij onze TSO (tussen-schoolse-opvang) van harte welkom. Je ontvangt hiervoor een vergoeding. Of is er
toevallig iemand in je omgeving (opa, oma, oom, tante of leuke buren), neem dan gerust contact met ons op.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers die beschikbaar zijn op maandag, dinsdag en donderdag.
Laura te Pas (lauratepas1990@gmail.com)
Coördinator Tussen schoolse opvang

Fijne herfstvakantie!

Geniet van een fijne, vrije schoolweek en graag weer tot maandag 22 oktober!
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