vrijdag 13 december 2019

Afgelopen week
-

-

-

-

Van de Sint in de kerst… zo voelt het altijd op
school. We hebben Sinterklaas nog niet uitgezwaaid
of de kerstspullen worden alweer de school in gebracht.
Dank zij de hulp van een aantal ouders is het gelukt om alles
weer vanuit de opslag naar school te vervoeren. Waarvoor dank! Als u
vrijdag 20 december wilt helpen om het terug te brengen, bent u van harte
welkom!
Zijn de leerlingen van de groepen 8 op bezoek geweest bij het Fioretti in
Hillegom. Dit is een school voor Basis- en Kaderonderwijs. Er zijn veel
praktijklessen dus ziet het er anders uit dan de basisschool. Leuk om eens
een kijkje te nemen. In januari zullen ze ook de KTS in Voorhout bezoeken.
Heeft juffrouw Toontje (identiteitsbegeleider van Sophiascholen) alle
leerlingen op bezoek gehad bij de kerststal in de aula van de school. Zij heeft
de leerlingen verteld over de figuren uit de kerststal en hun betekenis voor
het kerstverhaal.
Is er een nieuw gezicht in onze school gestart. Ze heet Greet van Tiem.
Greet is aangesteld als concierge
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Gymlessen
Na de kerstvakantie wijzigen de gymtijden. Dit heeft te maken met het feit dat we
op donderdag i.p.v. vrijdag gaan gymmen. We hebben ook gekeken naar een
logischer opbouw in tijd voor de leerlingen, waarbij de groepen 3-4-5 100/105
minuten per week (2 lessen) gymles hebben en de groepen 6-7-8 60 minuten per
week (1 les).

Maandag
8.30 – 9.30
9.30 – 10.20
10.20 – 11.10
11.10 – 12.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

Donderdag
8.30 – 9.20
9.20 – 10.15
10.15 – 11.10
11.10 – 12.00
13.15 – 14.05
14.05 – 14.55

60 min Groep 6A
45 min Groep 3A
45 min Groep 4A
50 min Groep 5A
60 min Groep 7A
60 min Groep 8B

Dinsdag
8.30 – 9.30
9.30 – 10.20
10.20 – 11.10
11.10 – 12.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

50 min Groep 5A
50 min Groep 4A
50 min Groep 3A
50 min Groep 5B
50 min Groep 3B
50 min Groep 4B

De leerlingen van groep 4B hebben op
donderdag aan het einde van de
middag gym. We hebben met juf Linda
afgesproken dat zij toezicht houdt
zodat u (na het halen van jongere
broertjes/zusjes) uw zoon/dochter bij
de gymzaal op kunt halen als u dat
wilt.

60 min Groep 6B
45 min Groep 3B
45 min Groep 4B
50 min Groep 5B
60 min Groep 7B
60 min Groep 8A

Als u nog vragen heeft over bovenstaande, dan horen wij dat graag.
Kerstinformatie
Alle handige informatie over de komende 2 weken staat in een aparte
bijlage die verstuurd is op donderdag 5 december met de notenbalk van
die dag.
Personele bezetting
Vervangingen etc. afgelopen week:
Geen 

Regeling ziektevervanging
Deze staat vanaf heden op de website van de school onder het kopje organisatie.
Schoolfotograaf
De foto’s zijn deze week afgeleverd op school. U zult ze wellicht al thuis hebben
gezien. In het schoudercom bericht dat gisteren is verstuurd, kunt u lezen hoe het
bestelproces in zijn werk gaat. Mocht u het briefje kwijt zijn, kunt u zich bij mij of
de leerkracht melden voor het aanvragen van een inlogcode.
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Nieuw meubilair
Vrijdag 20 december wordt het oude meubilair
opgehaald voor een goed doel. We zijn op zoek naar
wat extra handen om het meubilair van de groepen
boven in de Piccolo naar beneden te tillen. Dit willen
wij doen op vrijdagochtend 20 december. Wie kan ons
een handje helpen?

Dit is ongeveer de
uitstraling van de nieuwe
meubels

Mocht u ook belangstelling hebben voor een
leerlingsetje, een bureau of een instructietafel, deze
zijn tegen een kleine vergoeding te koop (10 euro
voor een setje, een tafel of een bureau). U kunt deze
dan vrijdag 20 december ophalen op school. Wanneer u hiervoor belangstelling
heeft mag u een mail sturen aan directie.klarinet@sophiascholen.nl waarin u
aangeeft waar u belangstelling voor heeft.
De groepen ½ zijn in 2021 aan de beurt voor nieuw meubilair.
AGENDA

17 december

Groepen 7 voeren kerstmusical op in het Poelhuys
9 en 10:30 groep 7B, 13:05 en 14:05 groep 7A
18 december
17:15 -19 uur kerst op school met diner in de eigen groep
Voor de ouders kerstmarkt en kerstborrel, info in bijlage
19 december
Kerstviering in de Pauluskerk met leerlingen
20 december
Kerstspullen terugbrengen bij Homma (assistentie van ouders
nodig)
21 december-5 januari Kerstvakantie
6-10 januari
Luizencontrole
13 januari
Start toetsperiode
14 januari
MR vergadering
22 januari
Start voorleesdagen
28 januari
OR vergadering
30+31 januari
2-daagse staking??? Nog niet vastgesteld dat wij ook meedoen,
maar wel door onderwijsbond uitgeroepen
31 januari
Kijkkwartiertje
11-13-17 februari
Oudergesprekken
Eerste rapport mee
21 februari
Carnaval op school
24-28 februari
Voorjaarsvakantie

13 december 2019

3

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:
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
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

13 december 2019

4

13 december 2019

5

