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Beste ouders, 

U heeft er vast al op gewacht, de eerste info van het schooljaar 15-16. De bedoeling is dat 

de info’s in de laatste week van iedere schoolmaand verschijnen (m.u.v. de vakanties of 

wanneer er een schoolkrant verschijnt). We wensen u veel leesplezier toe. 

Team 
Ook vanaf deze plaats roepen wij meester De Visser een hartelijk welkom toe. We wensen 

hem als collega en leerkracht een heel fijne tijd op onze school toe. 

Dankbaar zijn we dat juf Van Zijl haar werkzaamheden op school weer heeft kunnen 

hervatten. We wensen haar met haar gezin al het nodige toe. 

Verdriet kwam er in het gezin van juf Trouwborst door het overlijden van haar 

kleindochtertje op de jonge leeftijd van twee maanden. Wij bidden haar van harte de 

troost en nabijheid van de Heere toe. 

Dankbaar ben ik dat de stabilisatie van mijn ziekte voortduurt. De periode tussen de 

controles kan zelfs uitgebreid worden. Begin december is het volgende controlemoment. 

Nieuwe leerlingen 
We mochten drie nieuwe leerlingen verwelkomen: Kristel 
de Vries (groep 1), Joanne ter Horst (groep 3) en Daniël 
Teeuw (groep 5). We hopen dat jullie het snel naar je zin 
zullen hebben op onze school. 
 

 

MR 
Bij de laatstgehouden MR-verkiezingen zijn geen tegen kandidaten ingediend. Daarom is 

dhr. Voets herkozen. Hij neemt de taak van voorzitter weer op zich. Fijn! Wijsheid 

toegewenst.   

De zaken die afgelopen jaar in de MR aan de orde geweest zijn, staan samengevat in het 

jaarverslag. U kunt dat vinden op het MR deel van de website. 

http://www.ons-stolwijk.nl/site/mr/ 

De MR is er voor en door de ouders! Juist daarom willen we de interactie met de ouders 

graag versterken. In het vervolg gaan wij de vergaderingen van de MR aankondigen in de 

info. De eerstkomende MR-vergadering is gepland op 10 november. Wilt u iets op de MR-

vergadering laten bespreken, geef dat dan door aan Petra de Jong of Marita Dekker (voor 

telefoonnummers zie schoolkalender). U kunt uw vraag of opmerking ook kenbaar maken 

via mr@ons-stolwijk.nl Als ouder kunt u de MR- vergadering bijwonen en bijvoorbeeld uw 

bespreekpunt toelichten. Meld u zich dan wel even aan via het eerder genoemde 

mailadres. Vertel dingen die goed gaan aan andere mensen, maar vertel dingen die beter 

kunnen aan de MR, want nogmaals de MR is er voor en door de ouders! 
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Christelijke Kinderboekenweek 
De komende week staat in het teken van het kinderboek. Dit 

jaar is het thema ‘Weet je?’. We hopen op een ontspannen 

manier bezig te zijn met leesbevordering. Over de wedstrijden 

heeft u een mail gekregen.  

Overblijf 
Aan het eind van het vorig schooljaar hebben de dames Vane en Hoegee afscheid 

genomen als overblijfmoeder. Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet! Hun plaatsen zijn 

ingenomen door Marja de Jong (moeder van Anniek, Britte, en Jurre) en Agatha Voets 

(moeder van Annelien, Jarina en Wiltina). Welkom. 

Petra de Jong is overblijfcoördinator geworden. Haar gegevens vindt u op blz. 49 van de 

schoolkalender. 

Organisatie schoonmaak 
De brief van de ouderparticipatie maakte het niet zo duidelijk, maar de 

organisatie van de schoonmaakavonden is in handen van de dames 

Leeflang, Lorsé, Mes en Ten Brinke. Fijn dat jullie deze taak op jullie 

willen nemen. 

 

Klusmorgen 
Als school zijn we heel blij met alle vrijwilligers. Dat geldt zeker ook voor de technische 

commissie en alle vaders die op de klusmorgens komen. Op de laatstgehouden morgen 

zijn weer heel wat ‘technische’ problemen verholpen. Bedankt. 

Verlichting 
Alle klaslokalen (uit het gedeelte 1988) zijn of worden voorzien 
van nieuwe, energiezuinige verlichting. Dat geldt ook voor de 
gangen en de hal. TSD bedankt voor het aanbrengen en 
wellicht leidt meer lichtopbrengst tot meer leeropbrengst. We 
zijn benieuwd. 

Jubileum 
Afgelopen maandagavond waren we als 

jubileumcommissie (namens de ouders mw. De Jong 

(Bloemenhof), mw. Van Herk, dhr. Van Staveren en 

mw. Van Vugt; namens het team mw. Verkerk en dhr. 

Van Zaanen) bij elkaar. Er zijn activiteiten en data afgesproken: de feestweek vindt plaats 

van 17/5/16 t/m 25/5/16. Op woensdagavond 25/5/16 is er een eindpresentatie van alle 

groepen. Houd u deze avond vast vrij. Dat geldt ook voor zaterdag 21/5/16. Dan vinden de 

dankdienst en de reünie plaats. De geplande schoolreis van 16/6/16 wordt verplaatst naar 

de feestweek (de exacte datum volgt). U kunt alles alvast noteren op de schoolkalender.  
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Creamorgens 
Zoals eerder al is doorgegeven: de creamorgen van 20 /4/16 wordt i.v.m. de Cito-

eindtoets verplaatst naar 13/4/16. De creamorgen van 25/5/16 komt i.v.m. de feestweek 

te vervallen.  

Mogelijk heeft u als ouder een heel leuk idee 

voor de creamorgens. We horen het heel 

graag!! Geeft u het even door aan 

ondergetekende. 

Ouderavond 
Jaarlijks organiseren we een ouderavond rond 

een actueel thema. Wilt u een bepaald thema graag behandeld zien, geeft u dat dan ook 

even door. Zelf denken we aan social media. 

Schoolkalender 
Nog een wijziging: voor 3/11/15 staat het schoolontbijt genoteerd. Dat verhuist naar 

22/4/16 wanneer we Koningsdag vieren. 

Fietsenstalling 
Met ingang van aanstaande maandag veranderen de plaatsen voor de groepen 5 t/m 8. 

5en 6 gaan naar de onoverdekte stalling en 7 en 8 naar de overdekte. 

Vervanging kozijnen 
In de herfstvakantie worden alle houten kozijnen van groep 1, de kleuterentree en de 

gymzaal vervangen door kunststofkozijnen met hoog rendementsglas. Het zal een fraai 

gezicht worden en goed zijn voor de energiebesparing. Dank aan de ‘oude’ gemeente Vlist 

die dit mogelijk heeft gemaakt. 

Schoolagenda 

Datum Activiteit 

Week 41 Christelijke Kinderboekenweek 

13 oktober Voorlichting VO groep 8 in De Hazelmuis 

Week 43 Herfstvakantie 

29 oktober en                               
3 november 

Contactavonden alle groepen 

 

Herfstvakantie 
De herfstvakantie duurt van maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober. Iedereen alvast 

een heel fijne vakantie gewenst. 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

A.C. van Zaanen  
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