vrijdag 20 september 2019

Afgelopen week…..
-

-

-

Mochten we zo’n 50 ouders ontvangen op de
informatieavond van de groepen ½. Na een
presentatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin en
een kopje koffie, konden alle ouders een kijkje nemen in de
kleutergroepen en gingen de leerkrachten nog wat verder in op het reilen en
zeilen in een kleutergroep.
Was de eerste ouderraadsvergadering van dit schooljaar. De ouderraad
ondersteunt het team bij de organisatie van diverse activiteiten zoals Sint,
Kerst, het schoolreisje, versieren van de school etc. Lijkt het u leuk om hier
ook een bijdrage aan te leveren, neem dan contact op met één van de leden
van de ouderraad (bijvoorbeeld via schoudercom) en schuif een keer aan bij
een overleg.
Was er voor de leekrachten een “bouw”vergadering. Daarbij vergaderen de
groepen ½, 3-4-5 en 6-7-8 apart van elkaar over bouwspecifieke
onderwerpen. Het ging deze vergadering o.a. over de afspraken rondom
zelfstandig werken, het gebruik van het blokje en de timetimer.

TSO
Wanneer uw kind geen gebruik maakt van de TSO,
- Komt uw kind om 12:15 zelf naar buiten, u kunt buiten wachten.
wilt u dan uw kind pas nadat de bel is gegaan (12:59) naar binnen brengen
(gr. ½) of sturen (gr. 3/m8)?
- Wilt u bovenstaande ook doorgeven aan opa’s /oma’s of andere volwassenen
die uw kind ophalen/wegbrengen?
De betaalrekening is geregeld. Waarschijnlijk zult u volgende week een
betaalverzoek gaan ontvangen. Denkt u nog aan het opgeven in Schoudercom?

Klarinet 45 jaar
Dit jaar bestaat de Klarinet 45 jaar. In de
Feestweek van Lisse vieren wij op school ons
eigen bescheiden feestje. Maandag 23
september starten we met alle leerlingen
gezamenlijk op het plein. We hijsen de vlag,
onthullen de gemaakte schoolfoto, en zingen
(natuurlijk) het schoollied. Terug in de klassen
is er voor alle leerlingen iets lekkers en wat te
drinken.
Maandagmiddag is er in alle groepen een knutselactiviteit
met het thema
Feest.
Dinsdagmiddag worden er workshops gegeven door de leerkrachten. De leerlingen
mogen dan kiezen welke workshop ze willen volgen.
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Woensdagochtend sluiten we de feestweek af met een vossenjacht door de wijk. De
leekrachten zullen verstop en verkleed in de wijk gevonden moeten worden. De 70
(!) ouder die zich opgegeven hebben zullen de leerlingen door de wijk heen
begeleiden. Alvast bedankt!!!
Praktische puntjes > Groep 6A heeft maandagochtend 23 september geen gym.
 De gymlessen van dinsdagmiddag 24 september gaan ook
niet door, juf Linda helpt bij de workshops.
 Op maandag hoeven de leerlingen geen drinken en
tussendoortje mee te nemen ivm traktatie van
school/ouderraad. (ouders van leerlingen met allergie etc.:
stem even af met de leerkracht wat handig is).
 Op woensdag krijgen de leerlingen aan het einde van de
ochtend (11:30) nog iets lekkers. Omdat dit laat op de
ochtend is, mogen de leerlingen voor 10:00 nog wel een klein
hapje/drankje meenemen.
Kinderboekenweek
Het thema van dit jaar is vervoer en het motto is: REIS
JE MEE?
Dinsdagmiddag 1 oktober om 13.00 uur openen we
de Kinderboekenweek op het plein.
( Een ander moment dan uw gewend bent ivm de NIO
toets van groep 8 op woensdag 2 okt).
Bent u in de buurt bent u natuurlijk van harte welkom!!
De komende 2 weken zal er veel voorgelezen worden en
lessen gegeven worden uit de kerntitels.
Dat zijn boeken die horen bij het lespakket Vervoer/Voertuigen en reis mee.
Activiteiten op school
 Dinsdag 1 oktober > 13.00 uur opening Kinderboekenweek op het
schoolplein
 Donderdag 3 oktober > hogere groepen lezen voor aan de lagere groepen.
 Woensdag 9 oktober > leerkrachten gaan voorlezen aan hun “oude” groep
van vorig jaar.
 Donderdag 10 oktober > De leesmarathon (15.15-15.45) (info volgt)
 Donderdag 10 oktober > Boekenmarkt (15.00-16.00)(info volgt)
 Donderdag 10 oktober > De voorleeswedstrijd (Tijdens de boekenmarkt
lezen de winnaars voor. De voorrondes hebben in de klas plaats gevonden)
 Donderdag 10 oktboer > Afsluiting/terugblik Kinderboekenweek 2019
Ook in de bibliotheek zijn allerlei activiteiten en boekhandel Grimbergen organiseert
ook allerlei activiteiten. Deze vindt u in de bijlage.
AGENDA
2019

23 september
23-24-25
september
25 september
26 en 27 september
30 september, 7 en
14 oktober
1, 8 en 15 oktober
1 oktober
1 oktober middag

MR vergadering
Aandacht voor 45 jarig bestaan van de Klarinet
Vossenjacht voor de hele school in de ochtend.
Kermisvrij voor alle leerlingen
Groep 5A naar het Bewaarde land
Groep 5B naar het Bewaarde land
Kijkkwartiertje
Opening Kinderboekenweek om 13:00
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10 oktober
13 oktober
15 en 18 oktober
21-25 oktober
31 oktober

Boekenmakrt, voorleeswedstrijd, leesmarathon
Evenement in keukenhofbos> Crossen door de bossen
De 4 kleutergroepen brengen een bezoek aan het kabouterpad.
Dus dinsdag of vrijdag.
Herfstvakantie
Schoolfotograaf op school

Ook dit jaar willen wij u attenderen op de mogelijkheid om hardware én software met (hoge)
kortingen te kunnen aanschaffen.
Dit kan u worden aangeboden omdat onze school licenties heeft afgesloten met APS-IT diensten.
U kunt een gratis account aanmaken en daarna profiteren van de geboden kortingen.
Er zitten geen addertjes onder het gras of latere verplichtingen aan vast. Kortom….. het is
jammer wanneer u hier niet van zou profiteren.
.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Theatervoorstelling: Voor je het weet zijn ze groot
Voor ouders van kinderen tussen 2-12 jaar
Hoe gezellig is het bij u tijdens het eten? Hoe lang wil uw kind computeren? Het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) Noordwijk organiseert op 25 september a.s. een hilarische
theatervoorstelling voor ouders over opvoeding, gezond eten en bewegen.
Hoe gezellig is het bij u tijdens het eten? Hoe lang wil uw kind
computeren? Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Noordwijk
organiseert op 25 september a.s. een hilarische theatervoorstelling voor
ouders van kinderen van 2-12 jaar over opvoeding, gezond eten en
bewegen.
Natuurlijk wilt u dat uw kind gezond opgroeit. U geeft een gezond
ontbijt, kookt ’s avonds eten en waarschuwt als ze lang achter de
computer zitten. Maar uw zoon of dochter heeft soms heel andere
ideeën over wat goed voor hem of haar is. Opvoeden is soms best
lastig. Bent u ook op zoek naar handige tips? Kom dan naar het theater.
Tijdens de voorstelling worden herkenbare situaties nagespeeld tussen ouder en kind. U kunt meedenken
en meepraten over hoe u uw kind gezond en positief opvoedt. Deze thema’s komen aan bod:
beeldschermgebruik (computeren, t.v. kijken, etc.), actief (buiten)spelen, ontbijten en
snoepen/snacken/zoete dranken.
Ouders kunnen tips geven die de acteurs direct naspelen. Zo hoort en ziet u ook hoe andere ouders dat
doen. Het is grappig en ook heel handig!
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

Woensdag 25 september 2019
19.30 uur tot 20.45 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Basisschool De Schapendel, Noordwijk
Gratis

Geïnteresseerd? Aanmelden kan via www.cjgnoordwijk.nl of via deze link. VOL=VOL
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Voor voorinschrijving en informatie zie
onze site:
www.crossendoordebossen.nl Bij
inschrijving graag de naam,
leerling/ouder/docent, de klas en het
geslacht vermelden. De voorinschrijving
sluit op vrijdag 11 oktober.
Startnummers kunnen op de
wedstrijddag worden opgehaald in de
kantine van de Spartaan (Spekkelaan 8,
Lisse). Zorg dat u uiterlijk een half uur
voor de start van de loop aanwezig bent.
Het is vanaf de kantine nog een stukje
lopen naar de start in het bos.
De inschrijfkosten bedragen € 3,50 bij
voorinschrijving en € 5,00 bij na
inschrijving. Betaling uitsluitend contant
bij het afhalen van de startnummers.
Wij hopen u en jullie allemaal te zien op
13 oktober in het keukenhofbos.

Kalender 2019 voor gezinnen

We zien je graag weer in de kerk, bij de gezinsviering, kinderwoorddienst of
peuter/kleuterkerk voor peuters en kleuters en hun (groot)ouders.
Schrijf in de agenda:
29 september
10:30-11:00 uur
06 oktober
13 oktober
27 oktober
03 november
10 november
24 november
24 november

Peuter/kleuterkerk
H.H. Engelbewaarderskerk
10.00 uur
kinderwoorddienst in de
St. Agathakerk
10.00 uur
gezinsviering in de
St. Agathakerk
10:30-11-00 uur
Peuter/kleuterkerk
H.H. Engelbewaarderskerk
10.00 uur
kinderwoorddienst in de
St. Agathakerk
10.00 uur
gezinsviering in de
St. Agathakerk
10:30-11-00 uur
Peuter/kleuterkerk
20 september 2019
H.H. Engelbewaarderskerk
11:00 uur
Vormselviering Jozef- en
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