vrijdag 15 november 2019

Afgelopen week
-

-

Hebben we meteen onze regeling ziektevervanging
moeten toepassen. Donderdag was een leerkracht
van de bovenbouw door ziekte afwezig en was er geen
vervanging. We hebben de leerlingen voor deze dag opgedeeld
over de andere groepen van de bovenbouw.
Hebben de leerlingen van groep 1/2B een voorstelling gegeven voor hun
ouders, opa’s en oma’s en hun schoolgenootjes van de andere
kleutergroepen. Het was een hele belevenis.
Klopte menig hart al vol verwachting, want de aankomst van Sint is bijna….

Oudergesprekken in November
Vanaf komende week staan de oudergesprekken gepland. Heeft u allemaal al via
schoudercom ingeschreven? In de groepen 8 wordt tijdens het gesprek het
voorlopig advies gegeven. Dit jaar zijn de leerlingen bij dit gesprek ook
uitgenodigd. Ten slotte is het hun advies.
Personele zaken
In aanvullig op het bericht van vorige week kan ik u ook nog meedelen dat juf
Melanie in verwachting is van haar tweede kindje. Zij zal rond de meivakantie met
verlof gaan. Wij wensen haar een voorspoedige zwangerschap.
Regeling ziektevervanging
Deze staat vanaf heden op de website van de school onder het kopje organisatie.

SINTBERICHT
Nog een paar nachtjes slapen en dan komt Sinterklaas met zijn
Pieten weer aan in Nederland. Ook dit jaar gaan we natuurlijk op
de Klarinet dit grote feest weer mee vieren. Vanaf maandag 11
november volgen we het sinterklaasjournaal op tv en in de klassen.
SURPRISES GROEP 6 T/M 8
Om de Sint te helpen, trekken de kinderen van de groepen 6-7-8 op
maandag 18 november lootjes. De kinderen maken thuis een surprise
en een gedicht en verstoppen daarin een cadeautje(s) waarvan het maximale bedrag €5,- is.
Op woensdag 4 december nemen ze hun surprise mee naar school. Zorg dat het goed is ingepakt
bijvoorbeeld in een vuilniszak. Zo houden we het nog even spannend. De envelop met het
gedicht en de naam van het kind voor wie het is zit met de naam naar beneden op de surprise
geplakt, zodat de naam niet zichtbaar is. Op woensdag 4 december van 12.15 uur tot 13.00 uur
staan alle surprises uitgepakt in de klassen en bent u van harte welkom om ze te komen bekijken.
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PIETENMIDDAG groepen 1/2 en 3,
We hopen dat donderdagmiddag 28 november de Pieten van Sinterklaas op bezoek komen. De
kinderen die dit willen mogen deze dag verkleed naar school komen. Na afloop van de
pietenmiddag zwaaien de pieten de kinderen op het plein bij de groepen 3/4 uit als ze naar huis
gaan.
5 DECEMBER
We hopen natuurlijk dat Sint en zijn Pieten vandaag een bezoek aan onze school brengen. De
kinderen worden deze ochtend eerst naar hun eigen klas gebracht en gaan van daaruit met de
leerkrachten weer naar buiten om op Sinterklaas te wachten.
Het is leuk als ouders met ons mee wachten op de Sint, maar we willen u wel vragen in ieder
geval áchter de leerlingen plaats te nemen langs de kant van de weg en later ook op het
piccoloplein.
Vormsel

Op zondag 24 November ontvangen 5 kinderen uit groep 8 van
De Klarinet, het Heilig Vormsel. Natalia de Bruin, Tijn Fransen,
Casper Kloos, Teije Noordermeer en Nova Zonneveld. Zij zijn voor
de zomervakantie al begonnen met de voorbereiding. Na 6
bijeenkomsten en een gezellig Are-You-Ready weekend in een
echt klooster zijn ze er klaar voor. Samen met nog 19 andere
kinderen uit Lisse, Hillegom en De Zilk. Eindelijk is het zover. Om
11.00 uur begint de Viering in de St. Jozef en St. Martinuskerk in Hillegom. Komt u ook kijken?
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.
AGENDA
2019

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

Aankomst Sinterklaas
Adviesgesprekken groepen 8 (8B niet op 18-11 wel op 19-11)
Instuif leeringen groepen 8 op Rijnlands Sassenheim 14-16 uur
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 kerst op school met diner in de eigen groep
Kerstviering in de Pauluskerk met leerlingen
Kerstvakantie
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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

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

Kalender
2019 voor gezinnen
10.00 uur

01 december
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

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