vrijdag 17 januari 2020

Afgelopen week
Maandag zijn de leekrachten van groep 4B en 6B naar de
uitvaart van de moeder van Sofie en Daan geweest. Er
waren veel anderen om haar de laatste eer te bewijzen,
waaronder een aantal ouders van onze school. De familie heeft dit
zeer gewaardeerd. De afscheidsdienst bevatte afscheidswoorden van familie en
vrienden, maar ook mooie muziek en foto’s van het gezin.
In veel groepen hadden we te maken met een opvallend aantal zieken. Gedurende
alle dagen van de week stonden er in schoudercom per dag zo’n 20 ziekmeldingen,
5% van onze school. Gelukkig bleef het de leerkrachten bespaard.
Dinsdag was de nieuwjaarsreceptie van Sophiascholen. Alle medewerkers werden
vanaf 16:00 verwacht bij Tespelduyn in Noordwijkerhout. Er was een hapje en een
drankje en de nieuwe bestuurders van Sophiascholen, Eveline Driest en Omar
Ramadan hebben zich voorgesteld. Het was een gezellige bijeenkomst.
Deze week zijn we ook gestart met groepsbezoeken. De directeur bezoekt samen
met 1 van de Intern Begeleiders en in de groepen 3 t/m 8 ook iemand van het
EDIO traject een groep. Tijdens dat bezoek wordt de werksfeer bekeken (betrokken
en actieve leerlingen, rust in de groep), maar ook of er wordt gewerkt zoals
afgesproken. Na elk bezoek is er ook een gesprek met de leerkracht.
De groepen 8 zijn deze week al gestart met het afnemen van de middentoetsen van
ons leerlingvolgsysteem CITO. De groepen 3 t/m 7 volgen komende week. Deze
toetsen meten de opbrengsten van het geboden onderwijs van de afgelopen
maanden. Er wordt gekeken of leerlingen voldoende hebben geprofiteerd van het
aanbod in de groep en of zij individueel ook voldoende groei hebben doorgemaakt.
Uitgerust aan deze toetsen beginnen helpt bij het concentreren, dus l
Staking:
Zoals u in het vanmorgen verzonden bericht heeft kunnen lezen, zijn wij 30 en 31
januari gesloten i.vm. de staking.

Personele bezetting
Vervangingen etc. afgelopen week:
Kirsten en Corine hebben de groepen van Lotte en
Yvonne overgenomen tijdens de uitvaart.

17 januari 2020

1

Inschrijven nieuwe leerlingen
Zijn er in het gezin nog jonge kinderen die tussen juli 2020 en juli 2021 4 jaar
worden, wilt u deze dan inschrijven als dat nog niet is gebeurd? Dan weten we met
hoeveel kleuters we komend schooljaar rekening kunnen houden.
U kunt het inschrijfformulier afhalen bij directie, administratie (woe-do) of IB.
Heeft u nog buren met kinderen die komend schooljaar 4 worden, vertel ze over
onze fijne school.
Basketbal
Bjorn, Koen en Tijn uit groep 8A vormden het
schoolbasketbalteam namens De Klarinet. Ondanks dat
ze maar met z’n drieën speelden en geen wissels
hadden, wisten ze de eer van de school hoog te houden.
De eerste wedstrijd was spannend, maar werd wel
gewonnen. Ook de
andere drie
wedstrijden werden
gewonnen. De jongens
waren lekker fanatiek
en speelden goed met
elkaar samen. Met vier
gewonnen wedstrijden,
werden de mannen
eerste van poule G en wonnen daarmee een
basketbal!
Regeling ziektevervanging
Deze staat vanaf heden op de website van de school onder het kopje organisatie.
AGENDA
20 januari
22 januari
22 januari
27 januari
28 januari
28 januari
30+31 januari
5 februari
11 februari
6-11-13-17 februari
20 februari
21 februari
24-28 februari

Start toetsperiode groepen 3 t/m 7
Groepen 8 naar de KTS voor kennismaking
Start voorleesdagen
Groepen 4 gastles Cultuureducatie in speelzaal
Groepen 7 en 8 naar Floralis voor voorstelling
OR vergadering
2-daagse staking.
Groepen 8 krijgen gastles over groepsdruk van HALT.
Groepen 3 Gastles Cultuureducatie
Oudergesprekken (6 en 11 alléén gr. 8)
Eerste rapport mee, donderdag dus.
Carnaval op school
Voorjaarsvakantie
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Kindertheatervoorstelling over scheiding
‘Er was eens een gezin…..’
CJG Noordwijk organiseert de kindertheatervoorstelling ‘Er was eens een gezin’ op woensdag 5
februari 2020 in Bibliotheek Noordwijk.
‘Er was eens een gezin’ is een must see voor iedereen die met
een scheiding te maken heeft (gehad): kinderen van 6 t/m 9 jaar,
ouders, tantes, ooms, opa’s en oma’s. Ondanks het thema valt er
voor jong en oud ook genoeg te lachen. Het gaat over houden van
elkaar en uit elkaar gaan, over bang zijn om als kind alleen achter
te blijven en over aandacht durven vragen voor jezelf.
Heeft je kind te maken (gehad) met scheiding of verlies, dan is
deze humoristische familievoorstelling echt iets voor jullie!
Datum en locatie
datum:
woensdag 5 februari 2020
Tijd:
15.00 - 16.00 uur
Locatie:
Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a
Kosten:
gratis
Klik voor aanmelden of meer informatie op deze link.

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus
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