vrijdag 24 januari 2020

Afgelopen week
Is er in alle groepen hard gewerkt en zijn er al een aantal
toetsen afgerond.
We (IB en directie) zijn in 6 groepen op klassenbezoek
geweest. We hebben weer mooie dingen gezien. Van handig tellen tot
het aflezen van staafdiagrammen en van digitaal tijd berekenen tot geldrekenen
achter de komma. Ook zijn we bij de gymles van juf Linda gaan kijken.
Groep 5B heeft een nieuw digitaal bord gekregen. Alles is weer prima te zien.
In het overleg tussen de groepen 3 t/m 8 hebben we de leerlijn “tijd” onder de loep
genomen en gekeken of er in alle groepen aan alle onderdelen van tijd aandacht
werd besteed en of we dat op dezelfde manier aanpakten.
De kleutergroepen hebben het nieuwe rapport van groep 2 én 1 besproken. Dat
komt over enkele weken met uw kind mee naar huis.
De leerlingen van de groepen ½ hadden vrijdag een hele relaxte dag. Zij mochten
op hun sloffen en in hun onesie (wansie) naar school.
Staking:
Zoals u in het vorige week
verzonden bericht heeft kunnen
lezen, zijn wij 30 en 31 januari
gesloten i.vm. de staking. Ouders
van nu is ook een petitie gestart om
als “bezorgde ouders” ook hun
zorgen de uiten. Als u deze zorg
deelt, kunt u de petitie ondertekenen
op

https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie
Ons team zal op donderdag 30
januari samen met een aantal
andere Sophia scholen in de streek van zich laten horen. Met een fietstocht van
Noordwijk via Noordwijkerhout, Lisse en Sassenheim willen we laten zien dat het
steeds lastiger wordt om de touwtjes aan elkaar te knopen. De fietstocht eindigt in
Voorhout bij het kantoor van onze stichting.
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Personele bezetting
Vervangingen etc. afgelopen week:
Geen! 
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.
Regeling ziektevervanging
Deze staat vanaf heden op de website van de school onder het kopje organisatie.
AGENDA
27 januari
28 januari
28 januari
30+31 januari
5 februari

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 5 krijgen gastles cultuureducatie
11 februari
Groepen 3 Gastles Cultuureducatie
6-11-13-17 februari Oudergesprekken (6 en 11 alléén gr. 8)
18 februari
Groepen ½ voorstelling bij Floralis
20 februari
Eerste rapport mee, donderdag dus.
21 februari
Carnaval op school
24-28 februari
Voorjaarsvakantie

Vanuit de kerk
Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar die met andere ouders
willen nadenken en praten over opvoeding starten er binnenkort
"Gezinsontmoetingen".
Na de Eucharistieviering van 10:00 uur, in de St. Agathakerk in Lisse, kijken de
ouders een stukje film van The Parenting Course waarna men in kleine groepjes in
gesprek gaat over het thema. De kinderen hebben hun eigen programma met
leeftijdsgenoten.
De eerste gezinsontmoeting is op zondag 9 februari. De overige data zijn: 8 maart,
26 april, 24 mei en 14 juni. De data vanaf juli worden later gecommuniceerd.
De bijeenkomsten vinden plaats in het Paus Franciscus Huis, Heereweg 271 Lisse
(naast de kerk)
De ochtend wordt na de lunch om ongeveer 13:00 uur afgesloten.
Meer informatie is te vinden in de flyer die u bij dit bericht vindt.
Van harte aanbevolen!
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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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