vrijdag 14 februari 2020

Afgelopen week
Zijn de leerkrachten van groep ½ geschoold in het
gebruik van Ipads, zijn de Intern Begeleiders naar een
bijeenkomst van NT2 (Nederlands als tweede taal) geweest en
hebben alle leerlingen van groep 8 hun definitieve advies gekregen.
Zij kunnen zich nu in gaan schrijven op een school naar keuze.
Ook hebben er gisteren al een aantal gesprekken plaats gevonden met de ouders
van leerlingen in de groepen 1 t/m 7.
De groepen 3 hadden donderdag een workshop vanuit Kunst- en cultuureducatie.
Zijn er op het plein van de Piccolo 3 nieuwe
speeltoestellen geplaatst. Deze zijn deels
gefinancierd door de oudervereniging en
deels door de opbrengsten uit de
sponsorloop en tete-a-tete actie van
afgelopen voorjaar. Het ziet er weer fris
uit!
Nieuws van de ouderraad
Het nieuwe jaar is alweer even bezig, maar toch wil ik jullie
nog even meenemen naar vorig jaar. Als eerste zijn we erg
blij jullie te kunnen mededelen dat de kerstmarkt/borrel
een succes was en we een mooi bedrag van € 300,- hebben
opgehaald voor nieuwe boeken voor school. Dus dank aan
iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!
Dan nemen we nog een grotere stap terug in de tijd namelijk de Fancy Fair van
2018. Eindelijk heeft de opbrengst een goede bestemming gekregen en dat kunnen
jullie zelf zien op het plein. Drie prachtige nieuwe speeltoetstellen staan daar te
pronken! Ook zullen we het plein aan de groepen 4 en 5 nog gaan opfleuren. Daar
zijn we nu nog mee bezig, maar hopen in het voorjaar ook hier de resultaten van te
kunnen laten zien.
Dan terug naar nu, volgende week vrijdag barst het carnavalsfeest weer los en
tussen het hossen en spelletjes spelen krijgen de kinderen allemaal wat eten en
drinken van de ouderraad. Al polonaise lopend gaan we de vakantie in! Veel plezier
allemaal!
Tot slot een kleine blik in de toekomst…. Volgend jaar zal bijna de helft van onze
leden van de ouderraad stoppen omdat hun kinderen van school gaan. Daarom de
vraag of jullie eens willen nadenken of het misschien iets voor je is. Heb je nog
vragen, twijfel je of wil je meer weten wat we doen? Mail dan even naar de
ouderraad via SchouderCom.
We horen graag van jullie
Namens de ouderraad, Gabriëlle Kardol

14 februari 2020

1

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.
Lood in leidingen, gelukkig niet op de Klarinet
Zoals u wellicht heeft vernomen uit een pers- of mediabericht kan in een gebouw
dat gebouwd is voor 1960 sprake zijn van ‘lood in drinkwater’. Er is sprake van
‘lood in drinkwater’ als voor het transport van het drinkwater in het gebouw gebruik
wordt gemaakt van loden leidingen. In gebouwen die na 1960 zijn gebouwd is hier
géén sprake van. De Klarinet is gebouwd in 1972 en de Piccolo in 2002. Dit
betekent dat voor het transport van het drinkwater op onze school geen gebruik
wordt gemaakt van loden leidingen. Op www.ggdhm.nl staat meer informatie over
lood in kraanwater en een actueel overzicht van veel gestelde vragen en
antwoorden.
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.
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.
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AGENDA
17 februari
18 februari
20 februari
21 februari
24-28 februari
2 maart
2 maart
3 maart
5 maart
5 maart
16 maart
20 maart
30 maart
3 april

Oudergesprekken
Groepen ½ voorstelling bij Floralis
Eerste rapport mee, donderdag dus.
Carnaval op school
Voorjaarsvakantie
Start juf Tamara in groep 6A (di) en groep 4B (do-vrij)
STUDIEDAG – alle leerlingen vrij
Kijkkwartiertje in alle groepen (behalve 6A)
Groepen 3 naar Volkenkunde in Leiden
MR vergadering
Tete-a-Tete actie
Laatste werkdag juf Jacqueline
Theorie examen verkeersdiploma groepen 7
Praktisch examen verkeersdiploma groepen 7

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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