maandag 4 november 2019

Afgelopen week
- Was er een studiemoment voor de leerkrachten
van de kleutergroepen over het gebruik van de
observatiemethode “KIJK!” en de praktische
toepassing hiervan in de groep.
- Was de jaarvergadering van de Ouderraad. De ouderraad heeft
verteld op welke wijze zij het afgelopen jaar ondersteuning heeft geboden bij
diverse activiteiten op school en hoe zij de ouderbijdrage hiervoor gebruikt
hebben.
- Hebben de leerlingen in de groepen 7 en 8 een les gehad over het Adamas
inloophuis, waar zij aanstaande vrijdag samen met de leerlingen van de
Tweemaster en de Waterval een loop voor gaan houden.
- Was er een gastles over de gemeenteraad voor de leerlingen van groep 8. De
komende periode gaan zij leren over het werk van de gemeenteraad met als
hoogtepunt een echte raadsvergadering waarin zij gaan besluiten welk “goed
doel” een bedrag krijgt.
- Zijn de ouders van de groepen 8 geïnformeerd over het voortgezet
onderwijs. Zij weten nu iets beter hoe het voortgezet onderwijs in elkaar zit
en kunnen dit gebruiken bij hun zoektocht naar een school die past bij hun
kind.
- Zijn de leerlingen op de foto gegaan bij de schoolfotograaf. Niet alles verliep
volgens planning, dus een puntje van aandacht voor ons voor een volgende
keer.
- Was het onderwijs in de media een punt van aandacht, met als climax de
onrust van afgelopen weekend over wél of niet staken ondanks een
toezegging voor een incidentele financiële injectie.
6 november staking?
Zoals in de mail die eerder vanochtend verstuurd is, gaat de staking gewoon door.
Oudergesprekken in November
Over enkele weken staan de oudergesprekken op de planning. Tijdens deze
gesprekken kunnen de leerkrachten u informeren hoe de eerste periode in de
nieuwe groep is verlopen. Vanaf maandag 11 november 17:00 kunt u inschrijven
voor deze gesprekken via Schoudercom.
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

6 november
8 november
16 november
18-21 en 26 nov.
21 en 26 november
21 en 25 november
21 en 28 november
27 november
28 november
2 december
5 december
6 december
17 december
18 december
19 december
21 december-5 januari

Staking dus geen lessen
Loop samen voor Adamas voor leerlingen groepen 7 en 8
Aankomst Sinterklaas
Adviesgesprekken groepen 8
oudergesprekken groepen 3 t/m 7 (m.u.v. groep 5A)
Oudergesprekken groepen ½
Oudergesprekken groep 5A
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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ACTIE FIETSVERLICHTING
De herfst is begonnen en de dagen worden weer korter. In
deze tijd van het jaar is het extra belangrijk dat het licht op
je fiets het doet. Daarom organiseren gemeenten,
Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland in Holland
Rijnland, samen met tientallen rijwielhandelaren en met
Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid ZuidHolland weer een fietsverlichtingsactie. Bij de
deelnemende rijwielhandelaren en de stands van de
fietsersbond, kun je op de actiedag je verlichting laten
controleren. Wanneer reparatie nodig is, hoeft alleen
het materiaal te worden betaald, en dus geen arbeidsloon.
In de aansluitende week kun je ook nog bij de deelnemende
rijwielhandelaren terecht. Zij geven dan 10% korting op de totale kosten (materiaal plus
arbeidsloon) van reparatie van fietsverlichting.
In de gehele regio geldt: de kortingsactie geldt tot en met zaterdag 9 november.
Lisse
Giant Oppelaar Wielersport, Kanaalstraat 122
Rijerkerk Tweewielers.NL, Koninginneweg 83
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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:
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
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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