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ALGEMEEN
Beste ouders,
In een week waarin landelijk acties waren afgekondigd vanuit de
vakbond van de schoolleiders, waren twee leerkrachten ziek en om het nog wat
ingewikkelder te maken, ook invallers waren geveld door griep. Het was een hele puzzel, die
opgelost is door bereidheid van duo’s en een leraarondersteuner in opleiding, die extra
wilden werken. Zelf heb ik ook twee dagen lesgegeven. Dit was een goede ervaring (hoe
werkt het in de praktijk met het dashboard dat we dit schooljaar hebben aangeschaft).
Omdat ik donderdagochtend op weg naar werk gebeld werd dat de invaller ook ziek was,
heb ik besloten om voor de groep te staan. Dit was mogelijk door te schuiven in
werkzaamheden. Het zal geen structurele oplossing worden om duo’s extra te vragen en zelf
les te geven. Soms moeten we misschien ook toe geven, geen ijzer met handen te kunnen
breken. Dat er een tekort is aan leerkrachten is dus ook op de JP afgelopen week voelbaar
geweest.
Naast deze invalperikelen hebben de leerkrachten met de leerlingen de laatste hand gelegd
aan de portfolio’s. Als het goed is heeft iedereen een gesprek via parro ingepland.
Morgenochtend is er een koffieochtend, waarin ik graag met u in gesprek ga over het
onderwerp eigenaarschap. Wees welkom!
Volgende week is het open ochtend. Dit schooljaar hebben we een gezamenlijke poster,
misschien heeft u deze al zien hangen. Mist u een poster op een goede plek? Komt u gerust
een poster vragen. Wijs ook gerust eventuele nieuwe ouders op onze open dag. Mondelinge
uitnodigingen en mond op mond verhalen werken vaak het beste!
Een goede schoolweek gewenst! Hartelijke groet, Conjo Kristalijn

HOOFDLUIS
Er is een melding gedaan van hoofdluis, er is opnieuw gecontroleerd. Een aantal nieuwe
aanmeldingen;-). Wilt u de richtlijnen nogmaals lezen: https://www.rivm.nl/hoofdluis
We zoeken versterking voor het hoofdluisteam! Vele handen maken licht werk. En met een nieuw
seizoen van de Luizenmoeder, kunt u vast niet wachten mee te doen;-) Aanmelden kan bij Joyce
Koot (moeder van Fleur groep 3 en Martijn groep 8). Aanmeldingen op volgorde van
binnenkomst en vol=vol;-)

KALENDER FEBRUARI
dinsdag

12-02

Koffieochtend 08.30-09.30, thema: eigenaarschap

donderdag

14-02

Portfoliogesprekken zijn in deze week gepland, in de avond op 1402-2019

woensdag

20-02

Open ochtend alle basisscholen Hazerswoude-dorp, 08.30-12.00, MR
vergadering 14.00

donderdag

21-02

juf Conjo ’s ochtends afwezig, overleg Nieuwkoop, teamvergadering

maandag

24-02

voorjaarsvakantie

ONDERWIJSINHOUDELIJKE INFORMATIE
GO! Voor JEUGD
Jannie heeft een nieuwsbrief geschreven, in de bijlage van deze infopost. Graag uw aandacht
voor de inhoud.

KWINK (SOCIAAL EMOTIONEEL LEREN METHODE)
KWINK van week 11 thema: LICHAAMSTAAL, blijft nog een week staan
Onderbouw (groep 1/2): ‘Let op lichaamstaal!’
Emotiewoorden: bang, blij, boos, verdrietig, chagrijnig, geschrokken, verveeld,
zenuwachtig.
Middenbouw (groep 3 t/5): ‘Let op lichaamstaal!’
Emotiewoorden: bang, beschaamd, boos, nieuwsgierig, teleurgesteld, verdrietig, vrolijk,
zenuwachtig
Bovenbouw (groep 6 t/m 8): ‘Let op lichaamstaal!’
Emotiewoorden: angstig, blij, boos, verbaasd, verdrietig

KIND OP MAANDAG (GODSDIENSTMETHODE)
De verhalen gaan over: ‘Onveilig’ en ‘Kijk maar goed!’
Deze en komende week komen de verhalen uit: Johannes 6-9. We zingen deze maand
Hemelhoog 625: ‘Zingen maakt blij’.

ORGANISATORISCHE INFORMATIE
Bij deze infopost drie bijlagen:




Nieuwsbrief Jannie GO!
De uitnodiging voor de Kinderbijbelvakantiedagen
Flyer Kinder EHBO.

INGANGEN
Iedere ochtend staan de kinderen te trappelen van ongeduld om de dag te beginnen. Dit is
natuurlijk fijn, alleen niet prettig, wanneer iedereen naar binnen wil. Ondanks dat ik weet dat
de fietsenstalling aan de andere kant is, wijs ik u erop dat u ook gebruik mag maken van de
hoofdingang.
Tijdens de lestijden zullen we de deuren weer op slot doen. Mocht u dus voor een gesloten
deur staan, belt u gerust even aan.

KINDEREHBO leerlingen groep 7-8
Vanaf dit schooljaar worden er op de basisscholen vanuit ‘oud-Rijnwoude’ geen aparte EHBO
lessen meer gegeven. Vanuit de organisatie Let us train you, is er een bijeenkomst speciaal
voor kinderen opgezet, waarbij zij de handelingen van de jeugdEHBO leren en aan het eind
van de middag krijgen zij een certificaat. Wegens te kort aan belangstelling voor 20-02, is er
in Hazerswoude-Rijndijk nog een mogelijkheid om aan te sluiten. Dit is op woensdagmiddag
13 maart, 13.30-15.30 op de Tweeklank. De kosten zijn 15,00 per kind. Ook ouders zijn bij
deze bijeenkomst welkom (wel is de bijeenkomst gericht op de kinderen).Aanmelden kan via
het volgende mailadres: trainingen@letustrainyou.nl . Meer informatie kunt u lezen in de
bijgevoegde flyer.

SCHOOLFRUIT
Iedereen krijgt deze week een aantal radijsjes, 1 kiwi en 1 peer per leerling. Mocht dit niet
voldoende zijn voor uw kind, geeft u dan aanvullend wat fruit/groente mee? Op woensdag
en donderdag houden we onze verplichte fruit en groentedagen.

