zaterdag 12 oktober 2019

Afgelopen week
-

Waren er diverse activiteiten rondom de
kinderboekenweek. De voorleeswedstrijd die
gehouden werd tussen de 6 leerlingen uit de groepen 67-8, de boekenmarkt en leesmarathon en het voorlezen van de
leekrachten in een andere groep.

-

Is de nieuwe leerlingenraad voor het eerst
bijeen geweest. Finn, Maaike, Samantha,
Niek, Siem en Glenn vertegenwoordigen
komend jaar de leerlingen. In het eerste
overleg hebben we kennis gemaakt, over
het schoolplein gesproken en over de
workshop middag die zo leuk was dat
deze eigenlijk vaker plaats zou moeten
vinden.

Visie en Koers….verbetertraject
Naar aanleiding van de brief vorige week heb ik enkele reacties mogen ontvangen.
Men gaf aan blij te zijn met de heldere toon. Van de week ontvingen wij het nieuws
dat op basis van het ingezette verbetertraject de inspectie nog geen aanleiding zag
om dit jaar te komen. Zij hebben het vertrouwen dat de school op de goede weg is
en komen pas begin volgend schooljaar voor een inspectiebezoek.
Deze week zijn wij gestart met de groepsobservaties en we hebben al mooie EDI
lessen gezien.
Aanpassing in de jaarkalender!
De kerstviering is niet op donderdag 19, maar op woensdagavond 18 december.
De vrije middag op donderdagmiddag 19 december is daarmee ook komen te
vervallen.
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Loop samen voor Adamas inloophuis
Op vrijdag 8 november staat er iets bijzonders te
gebeuren. Samen met de leerlingen uit de
groepen 7 en 8 van de Tweemaster en de
Waterval gaan onze groep 7/8 leerlingen
meelopen aan deze loop. De leerlingen van de
Tweemaster Nassaupark zullen deze ochtend
starten. Zij lopen naar de Klarinet en halen daar
onze leerlingen op, in een lange stoet zullen wij
dan onze weg vervolgen naar de andere locatie
van de Tweemaster en de Waterval, waar we
compleet zijn. Dan lopen we gezamenlijk terug
naar het Nassaupark waar de afsluiting zal
plaatsvinden.
Doel van deze loop is om aandacht te vragen voor het Adamas inloophuis. Dit huis,
gevestigd in Nieuw Vennep, is er voor mensen en hun naasten die met kanker zijn
geconfronteerd. Daarnaast mogen leerlingen zich laten sponsoren voor deze loop
die ongeveer 5 kilometer lang zal zijn. Voorafgaand aan de loop zal er in de
groepen 7 en 8 ook een gastles zijn om de leerlingen te informeren over het
inloophuis en wat daar allemaal wordt gedaan. Deze loop is geïnitieerd door ouders
van deze 3 scholen die in juli van komend jaar ook de 4daagse gaan lopen voor dit
goede doel en het hele jaar acties organiseren om zo veel mogelijk aandacht (en
geld) voor dit doel te genereren. Komende week krijgen de leerlingen al een
sponsorkaart mee. Maar sponsoren mag…het hoeft niet.
AGENDA
2019

14 oktober
15 oktober
13 oktober
15 en 18 oktober
21-25 oktober
30 oktober
31 oktober
31 oktober
1 november
8 november
16 november
18-21 en 26 nov.
21 en 26 november
21 en 25 november
27 november
28 november
2 december
5 december
6 december
17 december
18 december
19 december
21 december-5
januari

Groep 5A naar het Bewaarde land
Groep 5B naar het Bewaarde land
Evenement in keukenhofbos> Crossen door de bossen
De 4 kleutergroepen brengen een bezoek aan het kabouterpad.
Herfstvakantie
Gastles Adamas inloophuis voor groepen 7 en 8
Schoolfotograaf op school
Ouderavond voor ouders groepen 8 over Voortgezet onderwijs.
Kijkkwartiertje
Loop samen voor Adamas voor leerlingen groepen 7 en 8
Aankomst Sinterklaas
Adviesgesprekken groepen 8
oudergesprekken groepen 3 t/m 7
Oudergesprekken groepen ½
Studiedag
19:30 MR vergadering
Kijkkwartiertje
Sinterklaasfeest op school
Kerstspullen halen bij Homma (assistentie van ouders nodig)
Groepen 7 voeren kerstmusical op in het Poelhuys
17-19 uur kerstviering op school
Kerstviering in de Pauluskerk met leerlingen
Kerstvakantie
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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:
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

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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