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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 maart (voor het complete overzicht zie onze website)
7 en 9 maart :
13 maart:

gesprekken n.a.v. het rapport
start cultuurproject (met de hele school)

LET OP: OP DINSDAG 20 JUNI (JVS DAG) HEBBEN WE CONTINU ROOSTER, SCHOOL GAAT UIT OM 14.15 UUR

Hoera Bibi is geboren
Juf Nathalie heeft een dochter. Bibi is geboren op 17 februari. Bibi en Nathalie genieten van alle aandacht
en liefde die ze van papa Jasper en zusjes Zoë en Daantje krijgen.

Een gouden ster voor onze TSO
Op 20 februari was het zover. De uitreiking van de goudenster bij
de TSO. Een voorbeeldschool voor heel Nederland. Naar
aanleiding van onze ambitie om met een geschoold team te
werken, kwam er uit de scan niet een bronzen-… niet een
zilveren- maar een gouden-ster kwalificatie.
We zijn super trots op ons TSO-team. Een club van mensen met
ambitie om de leerlingen goed op te vangen. Er is scholing en er
staan “verdiepingsonderwerpen” over o.a. pedagogische
aspecten op de agenda van de overlegmomenten. Dit alles om te
blijven verbeteren. Want het hoort ook bij een gouden-ster
drager om open te staan voor feedback, verbetering en om zelf
positief kritisch mee te blijven denken.
De leerlingen die deze dag overbleven waren aanwezig bij het
ondertekenen van de oorkonde en zijn getrakteerd op een broodje knakworst. Zelfs de krant is langs
geweest! In heel Nederland zijn 42 scholen met een gouden TSO ster. Dus iets om trots op te zijn.
Een geweldige opsteker om weer verder te gaan. Dit alles onder de begeleiding van coördinator Marion
Hurkmans.
Hartelijk dank ook aan de ouders die het team via een kaartje of een mailtje de felicitaties voer gebracht
hebben.

Hoera een letterdiploma voor groep 3!
Joepie, de kinderen van de groepen 3 van de Juliana van Stolbergschool hebben alle
34 letters en klanken geleerd en daarom een letterdiploma verdiend. Dit moment
hebben we niet zomaar voorbij laten gaan en er een gezellig feest van gemaakt.
Op woensdag 22
februari werden de ouders verwelkomd met
een kopje koffie/thee waarna de kinderen
met de komst van de ouders/oma’s werden
verrast.
Samen met hun kind hebben ze een
letterspeurtocht gemaakt door de school.
Nadat alle letters waren gevonden zongen de
kinderen gezamenlijk het maan-roos-vis lied
op de wijs van do-re-mi van de Sound of
Music. Na afloop vond de echte diplomauitreiking plaats in ‘de kuil’ door een echte
‘Letterprofessor’. De limonade en de letterkoekjes smaakten ook heerlijk.
Het was een fantastische, gezellige ochtend met enthousiaste kinderen en ouders. De kinderen gingen om
12.15 uur dan ook vol trots met hun diploma en professor hoed op naar huis.

Cultuurproject op de JVS
Beste ouders,
Van maandag 13 maart t/m vrijdag 24 maart hebben we een schoolbreed cultuurproject.
Dit jaar hebben we gekozen voor het thema 'landen/werelddelen' met bijbehorende workshops.




Groep 1 t/m 3: Afrika
Groep 4 t/m 6: Indonesië
Groep 7 en 8: Amerika

De workshops die de kinderen gaan volgen staan in het teken van muziek en dans passend bij het
land/werelddeel waar zij gedurende dit project aan werken.
Op vrijdagochtend 24 maart sluiten wij ons cultuurproject af met een kijkochtend.
Dit betekent dat u vanaf 11.30u. welkom bent in de klas van uw kind(eren) om te kijken naar video's/foto's
van de workshops en werkjes die door de kinderen gemaakt zijn. Het is vanzelfsprekend dat u, samen met
uw kind(eren), uitgenodigd bent om in iedere klas een kijkje te nemen. De kinderen zijn om 12.00 uur uit.
De groepen 5 t/m 8 moeten ’s middags gewoon naar school.
Vriendelijke groet,
De cultuurcommissie

Op weg naar pasen
Na de voorjaarsvakantie gaan we in de klassen in gesprek
over de verhalen rond pasen. We doen dit jaar dit rond
het maken van een palmpasenstok. Elke week wordt er
één van de symbolen besproken. Op deze manier werken
we naar pasen toe. Op donderdag voor pasen sluiten we
de periode af met een paaslunch en een kleine viering
met de leerlingen.

Van de GGD
Ter informatie:
In de komende periode worden kinderen in de leeftijd 5-6 jaar opgeroepen bij de GGD voor het 5-6 jarigen
consult.
Het is mogelijk dat de consultatie onder schooltijd plaatsvindt. U hoeft hiervoor geen vrij te vragen op
school, maar graag doorgeven aan de leerkracht.

Schoolzwemtoernooi
De Waalwijkse Zwemvereniging (WZV) organiseert voor de 20e maal het schoolzwemtoernooi voor
leerlingen van het basisonderwijs met minimaal zwemdiploma A.
Dit zwemevenement vindt plaats op vrijdag 3 maart 2017 (in de voorjaarsvakantie) van 13.30 tot 18.00 uur
in zwembad Olympia te Waalwijk en deelname is gratis.
De groepen 3 en 4 zwemmen van 13.30 tot 15.00 uur, de groepen 5 en 6 van 15.00 tot 16.30 uur en de
groepen 7 en 8 van 16.30 tot 18.00 uur.

Handbaltoernooi
Na het grote succes op de Olympische Spelen van onze handbaldames in Rio de Janeiro afgelopen zomer
zijn we benieuwd naar de verrichtingen van onze eigen talenten in de regio. Op 19 april is het weer zo ver.
Red Rag Tachos organiseert dan voor de 18e keer het schoolhandbaltoernooi. Het toernooi is voor de
groepen 3 t/m 8.
Op woensdag 19 April 2017 zal het schoolhandbaltoernooi plaatsvinden op de voetbalvelden van Neo’25.
Deze velden liggen tegenover sporthal De Slagen in Waalwijk. Het toernooi duurt ongeveer van 13.00-18.00
uur. Aansluitend aan het toernooi vindt de prijsuitreiking plaats.

Honden op het plein
Steeds meer ouders brengen hun trouwe viervoeter mee naar school om de
leerlingen op te halen. Denkend vanuit u als hondenbezitter heel begrijpelijk. De
hond heeft één van zijn dagelijkse wandelingen gehad en voor jonge dieren een
prachtig socialisatie momentje. Toch willen we u vragen om de honden niet mee het
plein op te nemen. Er zijn kinderen die bang zijn voor honden! We vragen u dus om
uw hond thuis te laten of met uw hond buiten de poort uw kind op te wachten.

Wil je eens kennismaken met de sport Hockey? Doe dan mee aan de
Hockey Try-out op 23 maart.
Hockeyclub Waalwijk heeft een aantal enthousiaste jeugdteams. De leden van deze teams en hun trainers
organiseren een Hockey Try-out om belangstellenden kinderen kennis te laten maken met hun mooie
sport. Deze Hockey Try-out vindt plaats op donderdag 23 maart op de velden van Hockeyclub Waalwijk.

Aanvang: 18.30 uur. Het hockeycomplex is gelegen op de Sportcampus Waalwijk, Olympiaweg 14 5143 NA
Waalwijk.
Meld je komst van tevoren even aan. Dat kan op twee manieren: 1. Via het emailadres van de club
info@hockeyclubwaalwijk.nl of 2. via de website WaalwijkSportief met een deelnemersaccount.
Wil je via de website inschrijven, maar je hebt nog geen gratis deelnemersaccount? Maak deze dan eerst
aan. Klik ‘inloggen’ rechtsboven op de website. Klik vervolgens op ‘aanmelden als deelnemer’. Vul de
gevraagde gegevens in en bevestig de e-mail die je ontvangt. Daarna kun je inschrijven.
Ben je op zoek naar een leuke sport of wil je eens een andere sport proberen, kijk dan regelmatig op
www.waalwijksportief.nl voor het aanbod gratis sportkennismaking.

