
Juni 2019 

Agenda 
  3 t/m   6 juni  Avondvierdaagse 
  3 t/m 14 juni  Toetsweken Leerling Volg Systeem    
  7 juni   OB vrije dag groep 1 en 2 
10 juni   Pinksteren vrij    
11 juni   STUDIEDAG: alle kinderen zijn vrij  ;  
   MR 20.00 uur 
13 en 14 juni  SCHOOLFOTOGRAAF 
18 juni   Excursie groep 5 naar gemaal de Cruquius; 

Type examen Dompvloet (lln. uit groep 6-7- 8) 
26 juni   SPORTDAG groep 3-4-5-6   
28 juni BOSDAG groep 1-2 
  

Hallo allemaal  
De schoolreisjes naar Sprookjes Wonderland en het Zuiderzeemuseum in 
Enkhuizen en het Dolfinarium in Harderwijk zijn weer achter de rug en ze 
waren alle drie zeer geslaagd! 
Groep 8 is drie dagen op kamp geweest in Spaarnwoude en ze hebben toch 
heel mooi weer gehad gelukkig - met af en toe een verfrissend buitje ! 

De uitslag van de IEP Eindtoets in groep 8 is 86,5. Dit is ruim boven het 

Landelijk Gemiddelde (81,8 ). Alle kinderen hebben conform het 
schooladvies inmiddels een plek gekregen op de VO-school van hun keuze. 
Komende twee weken zijn de halfjaarlijkse Leerling Volg Systeem toetsen 
ingepland. En ja, ieder jaar loopt de Avondvierdaagse daar dwars doorheen! 
Het is niet anders en bedenk: toetsing is altijd een momentopname. Wel 
vraag ik u vriendelijk: plan geen afspraken voor tandarts, orthodontist of 
dokter in de ochtend! Uw kind vindt het vast niet zo prettig als het alleen een 
toets moet maken … achteraf. 
Hopelijk zijn de weergoden in een goede stemming volgende week als er 
weer heel veel JvS kinderen meelopen met de A4D. Veel plezier allemaal! 
Carla  
 
       

   
Charlotte Jansbeken (1A), Peter Sluis (1A), Luca Cervelli (1A) starten in juni 
bij ons op school. 
Veel plezier alledrie! 
 

 

in juni 
Charlotte Jansbeken, Peter Sluis, Bobbi Kapr, Puck Oud, Daan Oud, Pien de 
Vries, Lente Veldt, Mendel van Campo, Len Voebel, Lars van Loo, Yannick 
Snijders, Pepijn Genders, Mik Jongbloed, Spencer Leijting, Syb van Schagen, 
Tarek Ahmad, Noah Bakker, Sjors Voebel, Lisa Haringman, Thomas 
Nugteren, Isa Verzijde, Bas Gischler, Siep Huisman, Max Kaaijk, Melle 
Lameijer, Jair Maas, Mathé Meijer en Jesper Toepoel.  
Juf Ellen en juf Susan zijn ook jarig in juni. 
Allemaal een hele fijne verjaardag! 



 

JVS op INSTA 
Langs vele wegen informeren wij u over de gang van zaken op school. 
Zo leest u deze Juliaandacht en checkt u vast regelmatig onze site.  
Sinds kort kunt u ons ook vinden op Instagram. Volg ons op jvs_cas. 
Ook via de site vindt u de Instagram pagina door onderaan op het 
Insta logo te klikken. 
 
 

Bellen tussen 8.00 en 8.30 uur 
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw kind uitsluitend telefonisch af te melden ’s morgens 
tussen 8.00- en 8.30 uur?  
 
RUILKAST 
Het afscheidscadeau van groep 8 vorig jaar was een Geefkast. Een duurzaam goed idee. 
Wellicht was die naam echter wat misleidend. 
Dat het hier om ruilen ging is nl. niet door iedere leerling begrepen. Wij zagen de inhoud 
van de kast slinken zonder dar er iets bij kwam. 
Daarom gaan we de kast proberen een nieuw leven in te blazen. We maken er een 
RUILKAST van en dan vooral gericht op boeken. Voor jongere kinderen onderin de kast, 
voor iets oudere kinderen in het midden van de kast en voor volwassenen bovenin de 
kast. 
Zijn er bij u thuis (prenten) boeken, die u en/ of uw kind al gelezen heeft en die u een 
ander qua leesplezier ook gunt? Ruilen betekent dus: éérst een boek in de kast zetten 
voordat je een ander boek meeneemt. 
Veel plezier met onze RUILKAST! 
. 

Hoog tijd voor wat nieuws van de MR (MR) 
De afgelopen periode zijn we benaderd met een hulpvraag van ouders betreffende allergie en de 
TSO (tussen schoolse opvang). Hierin hebben we als MR beleidsgericht het onderwerp bekeken 
en besproken. Gelukkig is er in goed overleg en naar tevredenheid van alle partijen een oplossing 
gevonden en het beleid voor de toekomst voorziet ook in deze situatie.  
 
Aan het schoolplan wordt ook hard gewerkt, wij lezen mee en adviseren over de onderwerpen die 
daarin opgenomen zijn. Het nieuwe schoolplan heeft een looptijd van 2019-2023.  
 
De afgelopen periode hebben we ons tevens gebogen over het OTP, ook wel bekend als Ouder 
Tevredenheid Peiling. Wat een mooie resultaten heeft onze school bereikt. Allereerst met het 
aantal ingevulde formulieren, maar zeker ook met de score die behaald is. Ook namens de MR 
dank voor het invullen en reageren.  
 
Wij zouden de MR niet zijn als we de kans om deze mooie input te gebruiken voor verdere analyse 
en verbetering voorbij zouden laten gaan. We hebben dan ook een leuke, actieve vorm bedacht 
om met jullie verder op de onderwerpen en de inhoud in te gaan. Want de score is mooi maar we 
willen ook verder groeien en er zijn dingen die beter kunnen en / of waar andere verwachtingen 
over zijn. Wat kunnen we doen om bepaalde zaken verder te verbeteren maar ook hoe behouden 
we de dingen waar we blij mee zijn? Wat kunnen we er verder nog uithalen?  
Bij een aantal onderwerpen kan best nog wat verdieping plaatsvinden, wat wordt er precies 
bedoeld. Waar hebben we het nu exact over en wat willen we daarmee?  
 
De datum waarop we dit gaan doen wordt later bekend gemaakt, maar we geven de avond graag 
verder vorm met input en aanwezigheid van jullie als ouders, verzorgers. Als betrokkenen bij je 
kind, bij onze school en als deelnemers aan het OTP.  
Wil je op voorhand onderwerpen aandragen die je zeker besproken  wilt zien op deze avond laat 
het ons weten via  mr.jvstolberg@isobscholen.nl. Appen kan ook op 06-38905148 (mobiel Karin).  
Groet, Gerda, Susan, Maaike, Els, Fiona en Karin 
 

 



 
Heeft u al een inschrijfformulier voor uw jongere kind opgehaald?  
Kom even langs voor een inschrijfformulier bij Carla. 

 
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 2019-2020 

Herfst  21 t/m 25 okt. 2019 
Kerst  23 dec. 2019 t/m 3 jan. 2020 
Voorjaar 17 t/m 21 febr. 2020 
Pasen  13 apr. 2020 
Mei  27 apr. t/m 8 mei 2020 
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020                                    
Pinksteren   1 juni 2020 
Zomer    6 juli t/m 14 aug. 2020 
 

Workshop voor ouders: website bouwen 
 
Alweer zo'n leuke Forte workshop, maar dit keer voor ouders! 
Tijdens de workshop Website Bouwen op woensdagavond 19 
juni leer je je eigen website maken in de programmeertalen 
HTML en CSS. Een leuke mogelijkheid om je nieuwe skills 
daarna ook aan je kind te kunnen leren! 
 
Meer info en tickets: www.fortekinderopvang.nl/experience  
 

 
 

 

 
Beste ouders, 
 

Van De Kookschool komt opnieuw met 5 gloednieuwe lessen naar de 

Juliana van Stolbergschool als naschoolse activiteit!  

Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 zal er wederom een serie van 5 

(wekelijkse) kooklessen als naschoolse activiteit op school worden 

geboden. Gedurende deze kooklessen leren de kinderen wat meer over 

de achtergrond van wat ze eten; hoe en wanneer groeit het, waar komt 

het vandaan en wat doet het voor je lijf? Uiteraard gaan de kinderen ook zelf aan 

de slag en gaan ze mixen, kneden, bakken, koken en snijden. Tot besluit proeven 

ze samen wat ze hebben gemaakt; is het lekker of kunnen we het nog lekkerder 

maken? En wat moet er dan anders; structuur, kleur, geur of smaak? Na het proeven 

is het alweer tijd om naar huis te gaan en zien we elkaar de volgende keer weer; 

er staat dan ook weer een nieuw thema centraal. Wilt u meer informatie? Kijkt u 

dan alstublieft op onze website www.vandekookschool.nl of neem contact met ons op 

via info@vandekookschool.nl of 0642056171.  

 

De kooklessen vinden plaats op de volgende dagen en duren 5 kwartier, van 15.30 

tot 16.45 uur:  Maandag  2 september 

    Maandag  9 september 

    Maandag 16 september 

    Maandag 23 september 

    Maandag 30 september 

Inschrijven kan t/m 12 juli via  https://www.vandekookschool.nl/online-boeken 

Kosten per 5 lessen bedragen € 59,00. 

 

Warme groet, Anouck  Van De Kookschool 

 

http://www.fortekinderopvang.nl/
http://www.fortekinderopvang.nl/experience
https://vandekookschool.nl/kookles-op-school/
mailto:info@vandekookschool.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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Maandsluiting groep 1/2 C  24 mei 2019    Thema: SPROOKJES 

http://www.positiefopvoeden.nl/

