
Juni 2016 

Agenda 
30 mei t/m 10 juni Toets weken Leerling Volg Systeem 
  1 juni    MR  aanvang: 19.30 uur 
  3 juni   Schoolfeest 17.00 – 20.00 uur 
 6 t/m 9 juni   Avondvierdaagse 
10 juni   OB vrije dag groep 1 en 2    
17 juni BOSdag groep 1-2 en 8AB 
21 juni RABO AZ voetbalclinic groep 8B  
22 juni   MR  aanvang: 19.30 uur 
22 t/m 24 juni   Kamp groep 8 naar Stay Okay Egmond 
24 juni   Reünie 19.00 – 22.30 uur 
27 juni t/m 7 juli Oudergesprekkenweken 
30 juni   STUDIEDAG:  alle kinderen zijn vrij !!!  
  

Hallo allemaal  
De schoolreisjes naar Enkhuizen en Harderwijk zijn goed geslaagd geweest.  
In de bovenbouwgroepen heeft Techniekcoach Guus Worm weer 
enthousiast leerlingen laten werken aan panfluiten of armbanden/ 
naamplaatjes met naam van messing.  
En uiteraard waren we super blij met het mooie weer op donderdag 19 mei 
toen we de hele dag Circus Kristal op visite hadden. Dank aan alle ouders 
die het mogelijk hebben gemaakt om deze dag tot een onvergetelijke te 
maken voor iedereen!!! 
Ook het Ouderfeest afgelopen vrijdag was weer een grandioos succes! 
In juni staan er ook weer veel leuke activiteiten op de agenda.  
Net als twee jaar geleden én vorig jaar heeft groep 8B met juf Annemieke de 
voetbalclinic bij AZ gewonnen van de RABO AZ tour!! Een Hattrick dus!  
Veel plezier weer allemaal met de Avondvierdaagse!  
In de komende twee weken wordt er weer getoetst voor het halfjaarlijkse 
Leerling Volg Systeem. Wilt u a.u.b. geen afspraken maken bij tandarts of 
orthodontist? 
Kijk ook weer even op onze website onder de kop “groepen”. Daar staan 
vast weer de laatste nieuwtjes met foto’s. 
Carla  
       

   
Rosanne Boxma (1B) komt in juni bij ons op school. Veel plezier! 

 

  in juni 
Siem de Beer, Sjors Voebel, Noah Bakker, Thomas Nugteren, Lisa 
Haringman, Isa Verzijde, Melle Lameijer, Jesper Toepoel, Jair Maas, Mathé 
Meijer, Bas Gischler, Max Kaaijk, Lotte Wassenaar, Sven Witjes,  Sanne 
Könst, Ynger de Winter en Sofie Themmen.  
Juf  Ellen is in juni ook jarig. 
Allemaal een hele fijne verjaardag! 

 

 
Heeft u al een inschrijfformulier voor uw jongere kind opgehaald? Er lopen  
veel jonge kindjes in school en ik hebben geen idee of zij al bij ons ‘in beeld” 
zijn. Kom even langs voor een inschrijfformulier! Carla 
 



Juliana van Stolberg ijs  

 
Hallo wij zijn Luna (groep 5)  
en Teuntje (groep 8).  
Wij zijn ‘getrokken’ met 2 andere kinderen om Jvs ijs te ontwerpen en te maken. 
Vanochtend gingen we met meester Mark naar de Marx o Larry’s winkel en daar 
hebben we ijs ontworpen en gemaakt.  
Maar we zeggen niet wát voor ijs! 
 
Toen we aankwamen kregen we een shirt en een koksmuts. En we kregen een 
rondleiding. We mochten dingen proeven en ruiken! 
En later gingen we overleggen wat we nou precies gingen maken. 
We gingen in de winkel naar ideeën kijken. En we gingen nadenken over kinderen 
met allergieën want anders konden zij niet lekker smullen..! 
Toen gingen we naar de Albert Hein om aardbeien te kopen. Eerst gingen we ze 
snijden. En toen gingen we dat mixen met nog een paar geheime ingrediënten. En 
natuurlijk nog even roeren! 
Later deden we het in een vriesbak tot het van 22 tot -17 graden werd. 
Ondertussen pakten we de witte chocolade en de aardbeien saus die we hadden 
gemaakt! 
Toen het ijs klaar was gingen we het in de ijs bakken gieten; steeds een laagje en 
toen de saus en daarna de witte chocolade, en zo door tot we drie bakken 
hadden gevuld! En nog even lekker proeven.  
We moeten zeggen het is SUPER lekker!! 
En aan het einde gingen we nog appeltaart eten met ze allen. En slagroom van de 
eigen winkel! En daarna reden we terug naar school. 
 
Het ijs kan je proeven op 3 juni bij ons op school.     
Wie wilt dat nou missen? 
 
Liefs Luna Blanckenburg en Teuntje Göbel. 
  

 



FEESTNIEUWS uit de OC 
Beste ouders, 
 
Wat wordt het 50-jarig bestaan van onze Juliana van Stolbergschool feestelijk gevierd. Na de 
grandioze opening met vossenjacht, een dansdag, een kleurwedstrijd, een swingend nummer en 
die prachtige JvS tas werd onze school afgelopen week omgetoverd in een heus circus. Wat een 
talentvolle acrobaten, clowns, koorddansers , jongleurs en goochelaars bevinden zich er onder 
onze kinderen! Samen zorgden ze voor een superleuke circusshow! En ook alle ouders bedankt 
voor jullie hulp hierbij!!! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 

Er is nog één feestje in aantocht om het 50-jarig jubileum voor de kinderen groots te vieren. Op 
vrijdag 3 juni toveren we de Juliana van Stolbergschool om tot een spetterende feestlocatie: een 
megastormbaan, een goochelshow van Jordi (de zoon van!),  megadarts, megamikado, noem 
maar op! En de kinderen maken kans op mooie prijzen in de loterij, terwijl ouders mee kunnen 
bieden in de veiling! Ga jij voor die helikoptervlucht? Die zeiltocht? Of liever een beautypakket of 
schoonheidsbehandeling? Of een lekker etentje bij de Oude Keuken? En dit alles onder het genot 
van heerlijke hapjes en drankjes voor een vriendelijk prijsje. Dus kom lekker eten en drinken én 
vooral ontzettend genieten! Dit wil je niet missen!  
 
Hartelijke groeten van de Oudercommissie 

 
Voor- en naschoolse opvang                                                                                          
Onze school heeft een convenant afgesloten met Stichting Forte.     
(www.fortekinderopvang.nl )                                            
Voor informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u bellen:  
0251 - 658058 

 

Vakantie rooster 2016-2017 
 Herfst  17 t/m 21 oktober 2016 

Kerst  26 dec. 2016  t/m 6 jan. 2017 
Voorjaar 20 t/m 24 febr. 2017 
Mei  24 apr. t/m 5 mei 2017 
Zomer  24 juli t/m 3 sept. 2017  

 

http://www.fortekinderopvang.nl/


 

             

Waarom praten zo belangrijk is 

Wanneer we met onze kinderen praten, leren we ze hoe je moet praten, luisteren en communiceren met 
anderen. Je kind die je iets laat zien dat hij of zij heeft gemaakt, een vraag stelt of over hun dag vertelt: deze 
kleine gesprekjes zijn allemaal leermomenten voor je kind. 
  
Voor baby’s kan elk geluid een manier zijn om met ze te communiceren. Praat, zing en kir zoveel mogelijk 
tegen ze. Benoem dingen om hun heen als je praat. Hiermee leren ze hoe je welke woorden bij de dingen 
horen. 
  
Als ze ouder worden beginnen kinderen dingen zelf te benoemen. Ze wijzen iets aan en zeggen 
bijvoorbeeld: ‘auto’. Dan kun je antwoorden: ‘Ja, dat is een rode auto’. Zo laat je ze weten dat ze het goed 
hebben, geef je ze een nieuw woord en zet je het samen in een makkelijke zin voor ze. 
  
Peuters en kleuters stellen veel vragen. Ze beginnen hun eigen woorden te verkennen en zullen je vragen 
stellen over dingen die ze niet begrijpen of die ze ongerust maakt. 
  
Wanneer kinderen naar je toe komen en een vraag stellen, stop dan even met wat je aan het doen was. 
Geef ze aandacht en luister naar wat ze te zeggen hebben. Je kunt ook aan ze vragen wat ze denken of 
vinden. Wanneer je tegen je kinderen praat draagt dit ook bij aan de relatie tussen jou en je kind. Kinderen 
voelen zich dan vrijer en veiliger om met je te praten. En dit is belangrijk bij het opgroeien. 
 
De vijf basisprincipes van Positief Opvoeden 
Het onderwerp hierboven: 'Samen praten' is zeker een leuk onderwerp van gesprek!  

Het heeft te maken met het tweede basisprincipe van Positief Opvoeden: Laten leren door positieve 
ondersteuning. Wil je hier meer over weten, kijk dan op www.positiefopvoeden.nl.  

Mocht u vragen over het opvoeden en opgroeien van uw zoon of dochter dan kunt u een afspraak maken bij 
het Opvoedspreekuur in uw gemeente bij het volgende telefoonnummer: 088-0100555, dagelijks tussen 
9.00-12.00 uur. Ook kunt u kijken op www.positiefopvoeden.nl.  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

http://www.positiefopvoeden.nl/
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