vrijdag 7 februari 2020

Afgelopen weken
Vorige week is er in verband met de staking geen
nieuwsbrief uitgebracht. In die week hebben de groepen 8
een bezoek gebracht aan Floralis voor een voorstelling en
heeft groep 4 een gastles op school gevolgd in het kader van
cultuureducatie.
Donderdag en vrijdag hebben we met het team gestaakt. Donderdag zijn we met
zo’n 100 leerkrachten van Sophiascholen op de fiets gestapt en hebben we een
tocht door de bollenstreek gemaakt waarbij we langs veel van onze Sophiascholen
zijn gefietst. Op enkele scholen werd gewerkt, daar staken de leerlingen ons een
hart onder de riem, andere scholen fietsten mee en weer andere scholen waren
actie aan het voeren in Amsterdam of Rotterdam. Onze fietstocht eindigde bij het
bestuur die we bedankten voor hun steun.
Deze week begon met groot feest in de groepen 3. Zij vierden juffendag én
letterfeest want alle letters waren aangeleerd en dat moet gevierd worden. Dinsdag
waren de laatste klassenbezoeken voor ons EDI traject.
Woensdagmiddag hebben we met het team gekeken hoe we de uitslagen van de
toetsen op het leerlingvolsysteem moeten interpreteren en wat we kunnen doen om
deze uitslag te analyseren.
Carnaval vrijdag 21 februari

Op vrijdag 21 februari is het carnaval op school.
De kinderen mogen vandaag verkleed naar school
komen. We stellen het wel op prijs als geweren,
messen, zwaarden etc thuis zouden blijven. Ook
mogen de kinderen geen confetti of serpentines
meenemen. We beginnen dit jaar binnen in de
klassen en na de pauze is er in elke bouw feest
met spelletjes, polonaise en andere gezelligheid. De kinderen nemen deze dag
gewoon zelf hun eten en drinken mee en krijgen tijdens het feest nog wat lekkers
van de ouderraad. Om 12.15 uur sluiten we het feest af met een alaaf en begint de
vakantie.
Personele bezetting
Vervangingen etc. afgelopen week:
Geen! ☺
De vervangingen van de 3 zwangerschapsverloven zijn
zo goed als rond. Intern is er iets geschoven, enkele leerkrachten krijgen een
tijdelijke uitbreiding en er komt een invaller die nu een verlof op de Willibrord doet
voor 3 dagen naar de Klarinet. T.z.t. zullen we de groepen die het betreft verder
informeren.
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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
11 februari
6-11-13-17 februari
18 februari
20 februari
21 februari
24-28 februari

Groepen 3 Gastles Cultuureducatie
Oudergesprekken (6 en 11 alléén gr. 8)
Groepen ½ voorstelling bij Floralis
Eerste rapport mee, donderdag dus.
Carnaval op school
Voorjaarsvakantie

Informatieavond ‘(Hoog)begaafde meisjes’
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Hillegom organiseert op 10 maart 2020 de
informatieavond ‘Hoogbegaafde meisjes’ voor ouders, leerkrachten en IB-ers.
Waarom reageren (hoog)begaafde kinderen anders dan
andere kinderen. Welke ondersteuning hebben deze
kinderen nodig?
Tijdens de informatieavond hoor je wat er komt kijken bij
hoogbegaafdheid en hoe je begaafde kinderen het beste
kunt ondersteunen
Onzichtbare meisjes
Ook gaan we dieper in op meisjes en wat we kunnen doen
om te zorgen dat zij niet onderduiken.
De informatieavond is op dinsdag 10 maart van 19.30 - 21.30 uur in CJG Hillegom.
Geïnteresseerd? Meer informatie of aanmelden via 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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