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Herfst
Na een zonnige herfstvakantie heeft de natuur haar jaarlijkse transformatie ondergaan. Vele mooie
herfstkleuren en de prachtigste paddenstoelen zijn overal om ons heen zichtbaar. Het is doorgaans heerlijk
wandelweer, dus trek de regenlaarzen aan, zodat dat u met uw kinderen van de natuur kunt genieten dit
seizoen!
Eén van de activiteiten die we op de Juliana organiseren dit seizoen is de
spelletjesochtend met opa’s en oma’s. Gisteren mochten we vele grootouders
begroeten, die vol enthousiasme en met grote inzet een gezelschapsspelletje
speelden met hun kleinkinderen. Fijn dat u er was! Een kleine impressie ziet u
hiernaast.
Namens de collega’s,
een hartelijke groet,
Natalie de Baat
Directeur a.i.

Activiteiten in november
2 november
8 november
13 en 15 november
23 november
4 december
6 december

kleuters vrij
studiedag, alle kinderen zijn vrij!
voortgangsgesprekken
kleuters vrij
sinterklaas op school
nieuwsbrief

Klassenbezoeken door de vertrouwenspersoon
Begin november zullen Sandra Gaakeer en/of Otto Grevink, de vertrouwenspersonen van onze school, weer
langs de groepen 1 t/m 4 gaan om zich voor te stellen en een thema te bespreken. Sandra en/of Otto zullen
samen met Bob de pop op bezoek gaan in de groepen 1 tot en met 4. Bob 'praat' op een laagdrempelige
manier met de kinderen over grenzen aangeven en ‘nee’ zeggen. Niet alle kinderen komen even gemakkelijk
voor zichzelf op. Toch is het belangrijk dat kinderen leren hun behoeftes en grenzen aangeven. Juf. Sandra
en Bob gaan met de kinderen in gesprek aan de hand van het (digitale) prentenboek ‘Met jou ga ik echt niet
mee!’. Het gaat over een meisje dat moet wachten tot ze wordt opgehaald bij school. Ze heeft met haar
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vader en moeder al eerder een keer besproken wat ze dan moet doen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt
met wie ze mee naar huis mag lopen. Komen er andere mensen voorbij, dan weet ze dat ze niet met hen mee
mag gaan. Het is een grappig boek, met aansprekende illustraties. Thema’s zoals vertrouwen, veiligheid en
grenzen aangeven komen op een kindvriendelijke manier aan bod.
Hanneke Mosterd, vertrouwenspersoon van de bovenbouw, zal het rondje langs de bovenbouwgroepen 5
t/m 8 voor haar rekening nemen als zij weer terug is van zwangerschapsverlof. U wordt hierover t.z.t.
geïnformeerd. Tijdens het zwangerschapsverlof van Hanneke neemt Otto Grevink, de derde
vertrouwenspersoon van onze school, haar overige taken waar.

Inroosteren 10-minuten voortgangsgesprekken
Op dinsdag 13 november en donderdag 15 november zijn de voortgangsgesprekken gepland, waarin de
leerkrachten van uw kind met u in gesprek gaan over ontwikkeling van uw kind. Wij hechten veel waarde aan
deze gesprekken en hopen dan ook dat u gebruik maakt van dit moment.



Op maandag 5 november ontvangt u een e-mailbericht met een link. Via deze link komt u bij de
groepslijsten van onze school (tabbladen onderaan per groep).
U vult zelf de gewenste tijd (10 minuten per leerling) in, binnen de mogelijkheden die de
groepslijst(en) geeft/geven.



Heeft u meerdere kinderen, dan kunt u geen twee tijden achter elkaar inplannen. Zorg dat er
minstens 10 minuten tijd tussen uw gesprekken zit.



Let op: u ontvangt geen bevestiging!

Als het u thuis niet lukt om in te roosteren kunt u dagelijks tussen 8.30 en 12.00 uur (behalve op woensdag)
even bij de administratie binnen lopen. U mag natuurlijk ook even bellen naar onderstaand telefoonnummer,
Sandra Heijblom (administratie) zal u dan even helpen met het inroosteren.
Als team realiseren wij ons dat we van u als ouder enige oplettendheid en zorgvuldigheid vragen. Het
voordeel is dat u zelf de tijd kunt inplannen die u schikt. We vertrouwen op uw medewerking!
Administratie Juliana van Stolbergschool
T: 0416-332287
E: administratie.jvs@wvoranje.nl

Website en ouderapp
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe website voor de Juliana van
Stolbergschool. Deze zal vooral gebruikt worden als visitekaartje voor bijv. nieuwe
ouders en andere belangstellenden. De communicatie met u zal gaan plaatsvinden via
een OuderApp. Deze kunt u t.z.t. downloaden op uw mobiele telefoon, tablet of
computer. Ook de inschrijving voor de 10-minutengesprekken zal op termijn
eenvoudig via de OuderApp mogelijk zijn. We verwachten vanaf januari 2019 ‘in de
lucht’ te zijn en houden u tussentijds natuurlijk op de hoogte.
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Nieuws vanuit de MR
Een kort verslag van de laatste MR vergadering van 10 oktober jl.:
 Nieuw MR lid namens de ouders: Richard van Rijsbergen.
 Het nieuwste MR reglement hebben we besproken en vastgesteld.
 De vacature voor een nieuwe directeur is inmiddels geplaatst. De procedure loopt.
 Er wordt gezocht naar een leerkracht in de bovenbouw ter vervanging van juf Mirjam Vosters, die
even na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof gaat.
 De ouderavond van woensdag 3 oktober jl. is geëvalueerd; het was een zeer interessante, leerzame
en boeiende avond. Helaas was de opkomst matig.
 Werkdrukgelden besproken, dit zijn financiële middelen die wij als school krijgen vanuit het
ministerie om op school de werkdruk van de leerkrachten te verminderen. Besloten is dat deze
middelen worden ingezet voor meer onderwijsassistenten in de school. Inmiddels loopt ook hiervoor
een procedure van aanname.
 Binnenkort gaat een groep personeelsleden zich buigen over de op handen zijnde CAO wijzigingen.
De MR blijft graag op de hoogte van dit proces.
 De 1 oktober-telling van het aantal leerlingen op onze school staat op 375.
 Er is een MR scholing geweest, deze was leerzaam en interessant.
 Gestelde vragen: bekostiging personeelslasten, leerlingenstromingen op de verschillende scholen
binnen Waalwijk en de huisvesting.
 Wat betreft de leden van de MR verwijzen wij u naar de website.
Mocht u meer informatie willen ontvangen over genoemde onderwerpen dan kunt u contact opnemen met
onze voorzitster Hubertine Schoep via MR.jvs@wvoranje.nl.

Sinterklaas op school
Zie ginds komt de stoomboot….
Uit Spanje weer aan! Op zaterdag 17 november komt Sinterklaas met
zijn Pieten met de stoomboot weer aan in Nederland. Dit jaar in
Zaanstad. Sinterklaas heeft de Organisatie Pieten al laten weten dat hij
op dinsdag 4 december een bezoek aan onze school komt brengen en
de Organisatie Pieten zijn al druk in de weer om dit in goede banen te
leiden.
Op school staan wij in deze periode ook stil bij de gebeurtenissen in het Sinterklaasjournaal. Het is leuk als u
thuis met uw kind(eren) naar het Sinterklaasjournaal kijkt. Dat programma wordt vanaf maandag 12
november om 18:00 uur uitgezonden bij Zapp op NPO 3.

Lied van de maand
Elke maand leren de kinderen in de klas een nieuwe lied over een
Bijbelverhaal of een thema uit de bijbel. Liedjes die aanspreken in
de muziek en in de tekst. Liedjes die gaan over geloven en over het
leven van kinderen. Deze liedjes worden uitgekozen samen met de
kerken van Waalwijk, zodat zij dezelfde liedjes kunnen leren. Dan
kennen we dezelfde liedjes als we elkaar eens in een viering
tegenkomen, bijv. in de kerk- en schoolviering. Juf Sandra Gaakeer
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maakt filmpjes bij de liedjes met foto's waarop de kinderen de tekst uitbeelden (bij deze foto's wordt
rekening gehouden met wie niet op de foto mag). Dat vinden de kinderen altijd erg leuk om terug te zien.
Inmiddels hebben we een behoorlijk repertoire opgebouwd van liederen van de maand, die nog wel eens in
verschillende klassen worden gezongen.
Het lied van de maand november is een lied uit de Samenleesbijbel (blz. 2127), waaruit in de groepen 6 tot
en met 8 gelezen wordt. Het liedje kan door alle kinderen gezongen worden. Het heet: 'Beter met z'n tweeën'
en u kunt het op YouTube vinden: https://www.youtube.com/watch?v=rjDkxVvvDiw

Kliederklas over vrede
Kliederklas? Ja, kliederklas!
Een gezellige vrijdagmiddagactiviteit voor kinderen en hun (groot)ouders. Dominee Otto organiseert samen
met zijn team deze activiteit voor het eerst op vrijdagmiddag 23 november van 17.00 tot 19.00 uur. We gaan
rond het thema 'vrede' allerlei creatieve dingen doen, we sluiten af met een verhaal en een lied, en daarna
eten we met elkaar een 'frietje vrede' (want de frietkar komt!). Deze activiteit vindt plaats op school en is
bedoeld voor kinderen mét hun ouders of grootouders. Want wat is er gezelliger dan als gezin iets leuks doen
waar je nog eens inhoudelijk over verder kunt praten, en gezellig samen met weekend te beginnen met een
eenvoudige maar feestelijke maaltijd?
Meer informatie wil dominee Otto graag geven: o.grevink@wvoranje.nl en 06-30565951.
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