vrijdag 4 oktober 2019

Afgelopen weken
-

Hebben we met elkaar op een bescheiden manier
het 45-jarig bestaan gevierd. Na de opening, de
knutselmiddag en de
workshops, werd dit Lustrum
afgesloten met een zeer geslaagde
Vossenjacht. De foto’s hiervan heb
ik via een nieuwsbericht in
schoudercom gedeeld. Dank voor
de OR voor hun smakelijke
bijdrage aan de festiviteiten.

-

-

Hebben we ook de schoolfoto onthuld. In de bijlage voor u allemaal een
digitaal exemplaar. Het origineel is te bewonderen in de gang tussen de
middenbouw en de groep van juf Lenneke.
Hebben we een 2e studiemiddag gehad rondom het onderwerp Explicitie
Directie Instructie (EDI). Dit keer ging het over het stukje instructie. We
hebben met de parallelgroepen een instructie voorbereid. Gisteren hebben
we dit ook nog eens herhaald tijdens een teamoverleg.
Kon iedereen na 4 volle weken even genieten van 2 extra vrije dagen.
Is de Kinderboekenweek ook van start gegaan. Bij de gezamenlijke opening
op het plein hebben alle groepen een boek ontvangen en gisteren hebben de
bovenbouwleerlingen (groepen 5 t/m 8) voorgelezen aan de leerlingen in de
onderbouw.

TSO
Als het goed is, heeft u het betaalverzoek inmiddels ontvangen. U kunt het bedrag
in 1x voldoen, maar ook in 10 termijnen van 15 euro. Voor vragen over de betaling
kunt u via schoudercom contact opnemen met Jolanda Paardekooper.
We krijgen af en toe de vraag waarom er voor 1x net zo veel betaald moet worden
als voor 3x. Dit is zoals de Boomgaard het vorig jaar heeft ingevoerd en dit hebben
wij in overleg met de MR zo behouden. Dit omdat we dit jaar moeten bekijken of
we er kostentechnisch uit gaan komen. Mocht dit het geval zijn, dan zullen we in
overleg met de MR gaan hoe we de kosten op een andere manier moeten verdelen.
Een andere reden is, dat wij de TSO medewerkers ook voor 3x moeten inhuren.
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Kinderboekenweek

Donderdag 10 oktober staat er van alles te gebeuren;
Voorleeswedstrijd Bovenbouw
De voorrondes vinden plaats in de bovenbouwgroepen.
Op donderdag 10 oktober vanaf 13.30 uur tot 14.30 uur wordt de
voorleeswedstrijd gehouden in de aula.
Ook zal op donderdagmiddag 10 oktober de Kinderboekenweek 2019 afgesloten worden met
de Boekenmarkt. We geven de kinderen de gelegenheid om hun "oude" boeken te verkopen.
Dat kunnen boeken zijn waar ze te oud voor zijn geworden, kleuterboeken of stripboeken die ze
niet meer lezen omdat ze ze al heel vaak hebben gelezen. Vanaf 15.00 uur is de boekenmarkt
geopend. Er worden kleine bedragen gevraagd want hoe meer boeken je verkoopt hoe leuker
dat is.
En ook op deze middag vanaf 15.15 tot 15.45 uur uur start de leesmarathon. Uw kind moet zich
hiervoor aanmelden. Juf Lotte regelt de inschrijving. Kinderen vanaf groep 4 t/m 8 kunnen
deelnemen aan de leesmarathon. Lukt het je om een half uur lang achter elkaar te lezen???
Knuffels, kussens mogen meegenomen worden om het lezen zo aangenaam mogelijk te maken.
(Geen eten en drinken).
De leesmarathon vindt plaats in de lokalen van de groepen 5. Bij veel aanmeldingen gebruiken
we het lokaal van groep 4.
Vanuit de ouderraad

45 jaar!!! Gefeliciteerd Klarinet!
Omdat de school dit jaar 45 jaar bestaat waren en vorige
week allemaal feestelijkheden georganiseerd door de
leerkrachten voor de kinderen. Workshops, knutselen en een
Vossenjacht. Maar niet alleen voor de kinderen was het feest
maar ook voor de leerkrachten. Er is zelf een leerkracht op
school die 45 jaar geleden hier zelf op school is begonnen!
De ouderraad vond dus een felicitatie namens alle ouders
wel op zijn plaats. Op woensdagmiddag hebben we alle
leerkrachten getrakteerd op taart. We hopen dat ze ervan
hebben genoten!
De Ouderraad
AGENDA
2019

7 en 14 oktober
8 en 15 oktober
10 oktober
13 oktober
15 en 18 oktober
21-25 oktober
31 oktober

Groep 5A naar het Bewaarde land
Groep 5B naar het Bewaarde land
Boekenmarkt, 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
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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.

Bloembollenmarkt Keukenhof
Keukenhof opent op vrijdag 4 en zaterdag 5
oktober de poorten voor de Keukenhof
Bloembollenmarkt. De kleur van het voorjaar in
Keukenhof maakt plaats voor het plantseizoen.
Want wie een kleurrijke tuin wil in het voorjaar
start in oktober met het planten van
bloembollen. In oktober en november plant
Keukenhof ongeveer 7 miljoen bloembollen.

Koop bloembollen direct bij de kwekers
Om je een handje te helpen bij je eigen tuin, balkon of dakterras, organiseert Keukenhof
een bloembollenmarkt waarop je je bloembollen direct bij de kweker kan kopen. Tientallen
gerenommeerde en aan Keukenhof verbonden kwekers bieden een uitzonderlijk groot
assortiment voorjaarsbollen, waaronder vele bijzondere soorten. Je ontvangt uit eerste
hand informatie over deze producten. Buiten zie je de Keukenhof tuinmannen bollen
planten en kan je ze om tips vragen. Kortom: specialisten die vertellen hoe jje thuis het
meest succesvol met bollen kunt zijn.

Keukenhof Bloemenmozaïek
Tijdens de Keukenhof Bloembollenmarkt kan je ook het ontwerp van het
bloembollenmozaïek 2020 zien. Het mozaïek is met bloembollen uitgelegd en geeft het
thema van Keukenhof 2020 weer.
De Keukenhof Bloembollenmarkt is geopend op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober van 10.00
tot 16.30 uur. De toegang en het parkeren zijn gratis. Op de markt kan uitsluitend contant
afgerekend worden. Er is geen geldautomaat in Keukenhof aanwezig.
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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:
06 oktober
10.00 uur
13 oktober

10.00 uur

27 oktober

10:30-11-00 uur

03 november

10.00 uur

10 november

10.00 uur

24 november

10:30-11-00 uur

24 november

11:00 uur

01 december

10.00 uur

08 december

10.00 uur

15 december

10.00 uur

22 december

10.00 uur

24 december

18.00 uur

25 december

14:00 uur

kinderwoorddienst in de
St. Agathakerk
gezinsviering in de
St. Agathakerk
Peuter/kleuterkerk
H.H. Engelbewaarderskerk
kinderwoorddienst in de
St. Agathakerk
gezinsviering in de
St. Agathakerk
Peuter/kleuterkerk
H.H. Engelbewaarderskerk
Vormselviering Jozef- en
Martinuskerk Hillegom
kinderwoorddienst in de
St. Agathakerk
kinderwoorddienst in de
St. Agathakerk
kinderwoorddienst in de
St. Agathakerk
kinderwoorddienst in de
St. Agathakerk
gezinsviering in de
St. Agathakerk
Kindje wiegen in de
H.H. Engelbewaarderskerk

Voor data zie de agenda op de mail en website: www.willibrordusbollenstreek.nl
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