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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 mei-juni (voor het complete overzicht kijk ook op onze website)
19 mei:
21 mei :
22-23-24 mei:
25-26 mei:
26 mei:
31 mei:
5 juni:
7 juni:

kleuter vrije vrijdag
kerkschoolviering
kamp groep 8
hemelvaartweekend
schoolvoetbaltoernooi
verkeersdag
2de pinksterdag
start avondvierdaagse

Bijbelproject
Uitnodiging Kerk en schoolviering ‘Ter land, ter zee en in de lucht’
Op zondag 21 mei wordt de jaarlijkse kerk- en schoolviering gehouden. Een samenwerking tussen de
Juliana van Stolbergschool, de Hervormde gemeente Baardwijk en de Protestantse Gemeente Waalwijk. De
dienst wordt gehouden om 10.00u in de Ambrosiuskerk.
Het thema dit jaar is 'reizen'. Er wordt heel veel gereisd in de bijbel. Ter land, ter
zee en in de lucht. De kinderen hoorden de eerste week over reizen ter land: met
Mozes uit Egypte, over land door de Rode Zee heen. In de tweede week gingen ze
op reis met Paulus die om de Griekse eilanden heen voer ter zee en schipbreuk
leed bij Malta. In de viering reizen we met Jezus 'in de lucht' op de zondag voor
Hemelvaart. Jezus vertelt daarbij dat we zijn verhaal moeten rondvertellen in de
wereld. Dat verhaal gaat op reis. Maak je die reis met ons mee? Het kerk- en
schoolkoortje zingt weer liederen die de kinderen ook in de klas gehoord en geoefend hebben.
U bent van harte welkom!

Collecte
Bij het thema 'reizen' denken we aan de vluchtelingen die ter land en vooral ook ter zee het oorlogsgeweld
ontvluchten. De collecte is voor Stichting Bootvluchteling die op de Griekse eilanden bootvluchtelingen
opvangt en onderhoudt in de kampen. Janneke Duister zet zich als vrijwilliger voor deze bootvluchtelingen
in op Lesbos en kwam erover vertellen.

Bloemengroet
Ook dit jaar willen we na de kerk-schoolviering een bloemengroet brengen naar mensen die wel een
opsteker kunnen gebruiken. Op school hebben we samen nagedacht of we mensen kennen die ziek zijn of
zich in een verdrietige situatie bevinden. Ook vragen we de predikanten of zij nog mensen in hun
gemeenten weten die we met een bloementje kunnen verrassen. We hopen een stukje van onze blijdschap
en vreugde aan hen over te kunnen brengen door middel van een bloemetje.
We willen u daarom vragen één of enkele bloemen mee te nemen naar de viering en deze voor aanvang
van de dienst in te leveren. Deze bloemen zullen samengevoegd worden tot mooie boeketten. Alvast
hartelijk dank!

Verkeersexamen
Alle leerlingen uit de bovenbouw die meegedaan hebben aan het verkeersexamen zijn geslaagd.
Van harte gefeliciteerd.

Verandering in de coördinatie van de TSO (overblijven)
Beste ouders,
Zoals de meeste van u weten coördineer ik vanuit Mikz kinderopvang, de TSO op
onze school.
Dit gaat veranderen, per 1 juni start ik met mijn nieuwe baan bij Auris. In deze
functie ga ik werken in de ambulante dienstverlening en ga ik kinderen met een
arrangement begeleiden. Deze kinderen zitten op regulier onderwijs maar
hebben een taal/spraak stoornis en / of gehoorproblemen.
Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging maar afscheid nemen is nu
eenmaal niet mijn sterkste kant.
Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier bij de TSO gewerkt. Dankzij een fijn
team aan overblijfkrachten en een prettige samenwerking met directie en
collega’s van school zal ik hier met veel plezier op terug kijken.
Laura te Pas ( pedagogisch medewerker bij Bosrijk, Mikz) zal de coördinatie van
mij over gaan nemen. Ik ben hier erg blij mee en wens Laura alle succes!
Ik wil u , als ouders, bedanken voor het vertrouwen!
Marion Hurkmans

Beste ouders,
Zoals jullie hierboven kunnen lezen ga ik Marion vervangen dus wil ik mijzelf even
aan jullie voorstellen.
Ik ben Laura te Pas en woon in Drunen. Ik ben werkzaam op kindcentrum Juliana
van Stolberg en op BSO bosrijk waar ik al jarenlang iedere dag met veel plezier
naar toe ga. Vanaf maandag 29 mei begin ik met het coördineren van de TSO. Op
dit moment loop ik nog een aantal keer mee met Marion en daarna ga ik het
overnemen. Ik heb er super veel zin in en hoop hier een hele leuke tijd mee te
mogen maken. Maar dat moet zeker gaan lukken met het team.
Groetjes Laura

Nieuwe TSO-krachten gevraagd
Na de zomervakantie zijn er weer nieuwe TSO-krachten ( overblijven) nodig. Vindt u het leuk om tussen de
middag ( tegen een vrijwilligersvergoeding) met een groepje kinderen te eten, neem dan contact op met
Laura te Pas. Dit kan per mail: administratie@wvoranje.nl

Poorten open om 13.00 uur
We willen u er aan herinneren dat de kinderen die tussen de middag thuis gaan eten vanaf 13.00 uur weer
welkom zijn op school. Soms gebeurd het dat kinderen al eerder door hun
ouders afgezet worden en op het plein komen. Dit is niet de bedoeling. De
TSO-krachten houden op deze manier geen overzicht over de kinderen
waar ze verantwoordelijk voor zijn. Vanuit school worden om 13.00 uur de
poorten open gemaakt. Pas dan is het plein weer voor iedereen
toegankelijk.

Gezocht tehuis voor onze kuikens
De kuikens die we op school uitgebroeid hebben, worden
groot. Vanaf de meivakantie tot nu hebben ze gelogeerd bij juf
Adri, maar ze zijn nu ‘klaar” om naar een nieuw adres te gaan.
Er zijn een paar mensen die aangegeven hebben dat ze een
hennetje zouden willen hebben, maar ……..het is een toompje.
Twee hennetjes en een haantje. Het zou heel leuk zijn als ze bij
elkaar zouden kunnen blijven.
Het zijn sulmtalerkrielen.
Hieronder ook een foto van de ouders. Zo zien ze er uit als ze
groot zijn! Wie wil dit stelletje handtamme kippen een thuis
gaan bieden. Wie interesse heeft kan contact opnemen met
juf Adri, a.buijs@wvoranje.nl.
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