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KALENDER
datum
woensdag 7 november

maandag 12 november
woensdag 14 november
donderdag 15 november
zaterdag 17 november
dinsdag 20 november
woensdag 21 november
donderdag 22 november
maandag 26 november
donderdag 29 november
vrijdag 30 november

activiteit
Dankdag
Nationaal Schoolontbijt: LET OP! Wij gaan met alle kinderen
ontbijten met de burgemeester op het gemeentehuis!
Kinderen moeten gewoon om 8.30 uur op school zijn.
Start Schoolfruit
Informatieavond voor ouders van groep 8 (voortgezet
onderwijs)
8.45 – 9.15 uur koffiemorgen met juf Brenda
Sinterklaas komt aan in Nederland
Alle kinderen mogen hun schoen zetten op school
Groep 6 t/m 8 trekken lootjes
Groep 6-7-8 gaat naar het bos met het IVN (bomen zagen): op
de fiets naar school!
Nieuwsbrief 4 komt uit
Kinderen de hele dag vrij
Kinderen de hele dag vrij

VAN DE DIRECTIE
Daar zit ik dan… aan mijn bureau te staren naar het beeldscherm. Ik weet dat ik de nieuwsbrief drie
dagen geleden al klaar had moeten hebben. De eerste mailtjes van ouders komen al binnen met de
vraag of ze de nieuwsbrief misschien hebben gemist. Nee, die heeft u niet gemist. Er wordt aan
gewerkt, maar al mijn tijd is de afgelopen dagen opgeslokt rondom zorgen in een aantal gezinnen van
onze school. De betrokkenheid van ons team is groot. We praten er met elkaar over…wat kunnen we
als school betekenen? Het allerbelangrijkste is dat school een veilige plek moet zijn voor alle

kinderen, hun ouders en voor ons als team. En daar zorgen we samen voor, met u, voor onze
kinderen! En hoe fijn dat we ons daarbij gesteund mogen voelen door Hem, God onze Vader.
Bij de opening van de studiemiddag met het team, afgelopen dinsdag, luisterden we naar een lied
(van Hans Kroon) waarin de woorden klonken:
Wilt U een lamp zijn voor mijn voet
als alle lichten zijn gedoofd
En als geen steen meer op de ander staat
een dak boven mijn hoofd
Wilt U waken als ik slaap
mij vangen als ik val
Wilt U er altijd zijn
altijd en overal
Mag ik delen wat ik voel
als ik het even niet meer weet
zodat ik weet dat U er bent
en U mij nooit vergeet…
Met deze woorden wens ik u en ons een hele goede periode toe op school. Een periode waarin we
met de kinderen toeleven naar het Sinterklaasfeest. We gaan er een gezellige tijd van maken!

BABY GEBOREN
Ansaal en Mahamed hebben een zusje gekregen. Ze heeft een prachtige naam:
Adna! Van harte gefeliciteerd! Heel veel geluk gewenst met dit nieuwe meisje!

WELKOM OP SCHOOL
Een paar weken geleden is Lina bij ons op school begonnen. Lina zit in groep 4. Van harte welkom
Lina. Leuk dat je er bent! We wensen je een heel leuke tijd toe!

REGEL VAN DE MAAND
Iedereen hoort erbij, we sluiten niemand uit.
Iedereen is de moeite waard. We proberen dan ook niemand
uit te sluiten om wat voor reden dan ook. Iedereen hoort
erbij en doet mee. We gaan op zoek naar redenen waarom je
van waarde bent. Het is mooi om te ontdekken dat je
gewaardeerd wordt in je klas om wie je bent!

OUDERBIJDRAGE
Hartelijk dank als u de ouderbijdrage al heeft betaald! Heeft u het nog niet gedaan? Wilt u
dat dan alsnog in orde maken?
De ouderbijdrage bedraagt € 25,00 per kind per schooljaar. U kunt dit bedrag contant
betalen op school of overmaken op NL 81 RABO 0365116394 op naam van de Juliana van
Stolbergschool onder vermelding van ouderbijdrage + naam van uw kind(eren).
Het geld voor het schoolreisje en het schoolkamp innen wij in het voorjaar.

SINTERKLAAS
Voor we het weten is het weer zover: Sinterklaasfeest!
Op 17 november komt hij aan in Nederland en in de week daarna is
daar op school al wat van te merken… iets met boten en water… u gaat
het wel merken… We gaan er een gezellige tijd van maken!

SCHOOL EN SPORT
Vanaf deze week krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8 tijdens het gymuur op vrijdag futsal-les (drie weken).

SCHOOLFRUIT
In de week van 12 november gaat het schoolfruitproject weer van start.
We stimuleren op die manier het eten van groente en fruit.
Bij EU-Schoolfruit proeven kinderen verschillende soorten fruit en
groente. Dat is lekker en gezond, want in elke soort zitten weer net
andere gezonde stoffen. In de praktijk blijkt: zíen eten, doet eten.
Ook als kinderen nog geen grote smaakavonturiers zijn, doen ze in de
klas lekker mee. Als een kind gevarieerd eet, krijgt het alle gezonde
stoffen binnen die het in de groei nodig heeft.
Thuis kunt u de smaakontwikkeling ook stimuleren. Complimenteer uw
kind als het iets nieuws proeft. Kinderen zijn soms pas gewend aan een
onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen. Blijf dus geduldig en
houd het positief.
De kinderen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag om 10.00 uur een stuk groente of
fruit (20 weken lang). Ze mogen ook zelf een stukje fruit of groente meenemen, dan doen
we het schoolfruit in de tas mee naar huis.

BERICHT VAN CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Veenendaal is er voor ouders/opvoeders, kinderen,
jongeren (tot 18 jaar) en professionals in Veenendaal. Je kunt bij ons terecht voor alle vragen
rondom opgroeien of opvoeden. Sinds augustus 2018 is het CJG gestart met vaste
inlooptijden. Elke werkdag ben je welkom tijdens de inloop van 09.00 tot 12.00 uur in de
Twyn (spreekkamer A, 1e verdieping), Verlaat 20e. Tijdens deze inloop is een professional van
het CJG aanwezig om meteen met je mee te denken over jouw vraag of aanmelding. We
luisteren en komen samen met jou tot een goed antwoord of een passende oplossing. Een
afspraak maken is niet nodig!
Voor meer informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin en ons actuele groepsaanbod
kijk je op onze website www.cjgveenendaal.nl.

HARTELIJK WELKOM OP DE KOFFIE!
Donderdag 15 november bent u van 8.45 tot 9.15 uur van harte welkom
bij juf Brenda voor een kopje koffie of thee. Gezellig! Komt u ook?

INFORMATIEAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS
Ouders van groep 8 staan binnenkort met hun kind voor de keuze van een nieuwe school.
Om ouders en kinderen te informeren, organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs
een voorlichtingsavond. Het is zeer aan te raden om deze avond te bezoeken!
Woensdag 14 november | De Basiliek | Wiltonstraat 56 |Tijd: 19.00 uur.

MAILADRESSEN LEERKRACHTEN
cobie.vankolfschoten@vanstolbergschoolveenendaal.nl
debora.struijk@vanstolbergschoolveenendaal.nl
marjolein.lagerweij@vanstolbergschoolveenendaal.nl
astrid.vanderwijck@vanstolbergschoolveenendaal.nl
maarten.wittenberg@vanstolbergschoolveenendaal.nl
info@vanstolbergschoolveenendaal.nl (deze mail komt binnen bij Brenda)

