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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 oktober
2 oktober
4 oktober
4 oktober
5 oktober
6 oktober
6 oktober
6 oktober
16 oktober
30 oktober

(voor het complete overzicht kijk ook op onze website)
Verkeersdag Streetwise (ook 29-09)
Informatieavond ouders groep 8
Start kinderboekenweek
Dag van de leraar
“Op voeten en fietsen”
Verkiezing kinderraad
Kleuters vrij
Start herfstvakantie
Fietscontrole

Let op: Donderdag 5 oktober is de school vanwege de lerarenstaking gesloten

Kinderboekenweek 4- 15 oktober
Woensdag 4 oktober starten we de Kinderboekenweek. Een week waarin we het lezen, samen lezen
en voorlezen weer extra promoten. Allerlei titels en tips over leuke boeken komen dan weer voorbij.
De groepen 1t/m 4 gaan ook nog ‘Griezelen met Miep Riep’, een humoristisch en educatief
meeleeftheater in het kader van de Kinderboekenweek 2017.
→ Miep Riep Bloemetjestiep/ Boekentiep, is een vrolijke, opvallende
en ietwat gekke verschijning en laat de kinderen op speelse manier
kennis maken met het lezen van boeken. Miep Riep is dol op lezen en
heeft een koffer vol met boeken. Ze vertelt over haar bezoekjes aan
de bibliotheek en gaat samen met de kinderen kijken wat er in haar
koffertje zit.

→ Doel van de voorstelling is o.a. om het leesplezier bij kinderen te vergroten en om de
Kinderboekenweek in te luiden.
→ Miep Riep vertelt ook dat ze nergens bang voor is…maar dat had ze gedacht…in haar koffertje
zitten namelijk niet alleen boeken…Samen met de kinderen ontdekt ze waar je allemaal bang voor
kunt zijn én dat het helemaal niet erg is om wel eens bang te zijn. Miep Riep heeft een hele goede

oplossing bedacht voor als ze wel eens bang is, namelijk niet-bang-zijn-spray…en wat dat is, dat zien
de kinderen in de voorstelling!
→ Miep Riep maakt samen mét de kinderen de voorstelling. Niet stil zitten en mond houden, maar
meedenken, roepen en uitbeelden, kortom één groot feest met als afsluiter samen dansen op
Gruwelijk Eng!
Via de link stelt Miep Riep zich voor: https://youtu.be/u5kwK0J0JCM
Samen maken we lezen leuk!
Op 12 en 13 september heeft u een kijkje kunnen nemen in de groep van
uw kind. Uw kind heeft u vast als “ trotse gids” rondgeleid en heeft u van
alles verteld over de groep, de methodes waaruit gewerkt wordt, de
toelichting op de wandversieringen in de klas, hoe er op de tablet gewerkt
wordt enz. Elke groep heeft daarnaast een informatieboekje met
betrekking tot dit leerjaar. U vindt dit boekje op onze website
www.julianavanstolbergschool.nl onder  informatie voor ouders  groepsinformatie. Zo heeft u
aanvullende informatie en kunt het ook nog eens teruglezen. Mochten er nog vragen zijn, schroom dan niet
om binnen te lopen.

Dit schooljaar starten we weer met een
nieuwe kinderraad.
In de maand
september krijgen de kinderen uitleg
over wat een kinderraad precies
inhoudt.
Hierna mogen ze campagne gaan voeren.
Waarom een kinderraad?
Eén van de aspecten die we op school willen ontwikkelen, is het vergroten van de inspraak en het meedenken
van leerlingen: kinderparticipatie.
Kinderparticipatie heeft tot doel dat kinderen medezeggenschap hebben bij zaken die hen direct en indirect
aangaan. Er zijn verschillende niveaus van medezeggenschap te onderscheiden:
• Het verkrijgen van informatie
• Het geven van advies, zonder beslissingsbevoegdheid
• Mogelijkheid tot overleg tussen directie en de kinderraad met gezamenlijke beslissingsbevoegdheid
De verkiezingen:
De leerkrachten van de groepen 6 t/m 8 organiseren zelf de verkiezingen. Kinderen die interesse hebben om
plaats te nemen in de Kinderraad geven dit aan en motiveren hun keuze aan de klas (campagne voeren).
Door middel van een officieel stembiljet gaat de klas stemmen. Het kind dat gekozen wordt
vertegenwoordigd de groep.
Dit schooljaar vinden de verkiezingen plaats op vrijdag 6 oktober.

Invallers gezocht
Net als veel scholen in Nederland kampen ook wij met een tekort aan invallers. Nu de herfst weer haar
intreden gaat doen en de eerste griepverschijnselen al weer merkbaar worden, kan het lastig worden om
een invaller voor de groep van uw kind te vinden. Mogelijk kent u iemand met een onderwijsbevoegdheid
die als invaller aan onze school verbonden zou willen zijn. Het is heel fijn als deze persoon contact met ons
opneemt. a.buijs@wvoranje.nl

De actie ‘Op Voeten en Fietsen naar School’
Vrijdag 6 oktober 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 actiedag op de fiets of lopend naar school te laten
gaan. In elke klas is er een lijst aanwezig waarop deze dag 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.
Maar het gaat niet alleen om één dag. Het liefst moet de actie een
blijvend effect opleveren, zodat uw kind, ook na de actie ‘Op
Voeten en Fietsen naar School’, lopend of fietsend naar school
blijft komen.

Kinderpleinwacht
Na de “pilot” van vorig jaar, starten we ook dit schooljaar weer met een groep “kinderpleinwachters”.
Onze ervaring met de groep van vorig jaar is zo goed dat we na de herfstvakantie een nieuwe groep zullen
installeren. Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen binnenkort solliciteren op een van de 10 tot 12 plaatsten. Zij
krijgen een training van ongeveer 6 weken en zullen daarna, naast de leerkrachten, op het plein pleinwacht
gaan lopen. Ze zijn 1 of 2 keer in de week als tweetal aan de beurt. De pleinwachters lopen rond en helpen
bij het oplossen van conflicten. Het doel hiervan is dat zowel de spelende kinderen als de pleinwachters leren
dat ze voor hun deel zelf verantwoordelijk zijn voor een goede sfeer op het plein en dat ze veel dingen
onderling op kunnen lossen; zonder tussenkomst van een volwassene. Natuurlijk blijft hiernaast altijd een
leerkracht aanwezig op het plein.

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 afgelopen weken zijn de kinderen bezig geweest met de volgende onderwerpen:
Les 1 Wennen
Les 2 Samen één groep
En de komende tijd gaan ze nog aan de slag met:
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 nuttige werkbladen;
• mogelijkheden tot herhaling en doorwerking van het geleerde op school en thuis

Sparen voor je schoolbieb
‘Sparen voor je schoolbieb’ Van 4 t/m 15 oktober is het weer
Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de
actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van
kinderboeken stimuleren en willen dit jaar graag ook weer nieuwe boeken
voor onze schoolbieb aanschaffen. Wij zouden het leuk vinden om samen
met u en de kinderen te sparen voor de nieuwste, spannendste en leukste
kinderboeken! Misschien vindt u het leuk om in deze periode uw zoon of
dochter te verrassen met een nieuw boek of doet u alvast inkopen voor de
decembermaand ?. Hoe meer (groot)ouders er meedoen, hoe meer boeken
we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 4 t/m 15 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).
• 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 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Alvast bedankt!
Vriendelijke groet, Team van ‘Juliana van Stolbergschool’.

Schoolplein een openbare speelplek?
Onze school heeft er voor gekozen om geen openbare speelplaats te zijn. Ervaringen van andere scholen,
het vernielen van materialen, het achterlaten van niet gewenste spullen op het plein, waren de reden om
het schoolplein na schooltijd af te sluiten. Helaas merken we dat jeugd zich niet tegen laat houden door een
hek en bordjes verboden toegang. Er zijn gesprekken met de jeugdagent om hier aandacht voor te hebben.
Natuurlijk zijn er ook jongeren die “alleen maar een balletje willen trappen”, maar gezien er geen toezicht is
kunnen we dit ook niet toestaan. Bovendien zijn er afspraken met kinderopvang Mikz, dat zij na schooltijd
het plein gebruiken als onderdeel van het programma van de BSO. Een oproep dus aan alle kinderen en
ouders. Na schooltijd is het schoolplein geen openbare speelplek en wordt iedereen verzocht om naar huis
te gaan.

Fietscontrole voor de leerlingen van groep 5 t/m 8
Op maandag 30 oktober zal de verkeerscommissie de jaarlijkse fietscontrole
uitvoeren.
Kom allemaal op de fiets en zorg dat je fiets winterklaar de donkere maanden
tegemoet gaat. Voor je eigen veiligheid en die van de medeweggebruikers.
Met de donkere wintermaanden en het steeds drukker wordend verkeer is het
een ‘must’ dat de fietsen volledig in orde zijn.
Er wordt o.a. gelet of de bel en de remmen goed werken, de banden genoeg
profiel hebben, het zadel, de trappers en de ketting goed afgesteld zijn en vast zitten,
de
verplichte reflectie aanwezig is en of de verlichting in orde is. Wanneer de fiets aan alle eisen voldoet dan
krijgt de fiets de ‘OK-sticker. Op de controlekaart die uw kind mee krijgt, staat aangegeven op welk onderdeel
de fiets niet goed gekeurd is zodat u ervoor kunt zorgen dat deze tijdens de hercontrole op 8 november in
orde is!

Communie en vormsel-vieringen
Namens de parochie St.Jan de Doper geven wij u hierbij de data van de communie en vormsel-vieringen voor
het komend jaar door.
Communievieringen zijn:
zondag 15 april 2018 om 10.00 uur in de St. Janskerk
zondag 22 april 2018 om 10.00 uur in de Antoniuskerk
Vormsel-viering:
zaterdag 10 maart 2018 om 18.30 uur in de Antoniuskerk
Voor de herfstvakantie worden er informatiebrieven en aanmeldformulieren aan de leerlingen van de
groepen 4 (die communie gaan doen) en voor de leerlingen uit groepen 8 ( die deelnemen aan het vormsel)
uitgedeeld.

