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EN TOEN……..THEMA KINDERBOEKENWEEK

NIEUWE CORONA MAATREGELEN
Na de persconferentie van vorige week zijn de maatregelen
door het bestuur ook weer aangescherpt. Dit betekent dat nog
steeds geen ouders in de school kunnen komen. We hadden
wel een aantal gesprekken op school gepland met ouders en
externen, maar deze zullen vanaf heden ook weer via Teams
gaan plaatsvinden. In sommige gevallen zullen wij daarvan
afwijken, wanneer dit noodzakelijk is.

Geplande
evenementen
5-10-2020
Opening
Kinderboekenweek
13-10-2020

Daarnaast vragen we u ook op het schoolplein de 1,5 meter
afstand te bewaren. Wij merken ook dat dit soms erg lastig is,
maar laten we met zijn allen de puntjes weer op de i zetten.

Kerkschooldienst 8.30uur

KINDERBOEKENWEEK

Voorleeswedstrijd

Vanmorgen is op school de kinderboekenweek gestart. Het
thema is: en toen…
De kinderboekenweek duurt
tot de herfstvakantie en
iedere groep werkt, leert en
knutselt over een bepaalde
tijdsperiode van vroeger. Zoals
ridders, prinsessen en kastelen,
Egypte, de ijstijd, Gouden
eeuw. De leerkrachten
beeldden vanmorgen, tijdens
de opening, figuren uit die tijd uit.
Natuurlijk is er ook weer de jaarlijkse voorleeswedstrijd. In elke
groep worden voorrondes gehouden en de winnaars staan
woensdag 14 oktober op het podium om een stukje voor te
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14-10-2020

16-10-2020
Studiedag- leerlingen vrij
19 t/m 23-10-2020
Herfstvakantie
31-10-2020
(Buiten)klusdag
Belangrijke mededelingen
Koffie en tuinieren (Coronaproof) op 31 oktober om
9.00uur bent u van harte
welkom (Wel even
aanmelden)
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lezen. De winnaar van groep 7/8 van 14 oktober gaat door naar
de regionale wedstrijd.
Ieder jaar is er op school een boekenverkoop van de
boekwinkel waarvan er een percentage van de verkoop voor
de schoolbieb bedoeld is. Dit jaar kan vanwege Corona de
boekenverkoop niet doorgaan op school. In plaats daarvan
krijgt uw kind een speciale krant mee van boekhandel
Haasbeek uit Alphen. Op de achterzijde staan drie bonnen. Als u
een boek koopt in de winkel, kunt u daar de bon inleveren.
Onze school krijgt dan van het totaal bestede bedrag 20 % om
daar weer nieuwe boeken voor de schoolbieb van te kopen.
Denk ook aan eventuele sintcadeaus.

Dag van de leerkracht!
Gisteren was de dag van de
leerkracht. Wat zijn wij
verwend!

Op donderdag 15 okt is de afsluiting van de kinderboekenweek.

WERKWEEK groep 8

Namens het hele team
bedankt!

Het is alweer ruim een week geleden dat de leerlingen van
groep 8 terug zijn gekomen van hun werkweek in Texel. Ze
hebben een heel fijn kamp gehad met veel activiteiten. Zo zijn _______________________________
ze bij boer Jan geweest (van Boer zoekt vrouw), in een klimpark
MR en OR
en heerlijk gezwommen. Ook hebben ze de nodige kilometers
tegenwind moeten fietsen. Ze hebben het in ieder geval heel
Ook de MR en de OR hebben
hun eerste vergadering weer
erg naar hun zin gehad!
gehad. De MR heeft nog wel
fysiek met elkaar vergaderd,
BUITENKLUS OCHTEND
maar de OR heeft dit via
Teams gedaan. Helaas zijn op
Op zaterdag 31 oktober (van 9.00 – 12.00 uur) zal er een
dit moment de fysieke
buitenklusochtend worden georganiseerd. Wij hopen dat deze
momenten met elkaar ook
ochtend doorgang kan hebben in deze rare tijden. Toch menen
weer lastig, sinds de nieuwe
wij op dit moment dat het verantwoord is om deze klussendag
maatregelen van vorige
door te laten gaan. De speelplaats is groot genoeg en het is in
week.
de buitenlucht. De 1,5 meter is daardoor goed in acht te
nemen. Wel wil ik u vragen zich van te voren aan te melden (via Het Coronavirus gooit
daarnaast behoorlijk wat roet
de mail: l.sleijser@wijdevenen.nl).
in het eten om activiteiten
door te kunnen laten gaan.
PARKEREN
We kijken we steeds naar wat
wel kan, maar het wordt er
Vanuit Avanti is de vraag gekomen om te zorgen, dat als men
niet makkelijker op.
parkeert op het parkeerterrein bij Avanti, de auto’s in de vakken
te parkeren. Zo kan iedereen er langs.

SPRINGKUSSEN
Wij hebben een fantastisch cadeau gekregen van de ouders
van Liam. Wij hebben namelijk een luchtkussen gehad.
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Geweldig! Wat zullen onze leerlingen daar van kunnen gaan
genieten! Het luchtkussen zal dan ook bij diverse activiteiten
kunnen worden uitgezet.
Namens alle leerlingen en team heel erg bedankt!

VAKANTIEROOSTER/ VRIJE DAGEN
Er bleek wat onduidelijkheid over de vakanties/ vrije dagen te
zijn. Alle vakanties en vrije dagen staan nu in Parro. Op de
website ontbrak Koningsdag (27 april 2021) nog, dit is ook een
vrije dag.

STAGIAIRES
Deze en vorige week zijn er nieuwe stagiaires gestart bij ons op
school. Zij zullen zich in een volgende infopost aan u voorstellen.
Voor nu zal ik u de namen alvast doorgeven en in welke groep
zij stage lopen: Chris van Wetten bij de kleuters op dinsdag,
Ronald van der Meer (vooralsnog bij de kleuters) op woensdag.
Zij doen beiden de PABO. Op maandag t/m woensdag is Kerstin
Kruizinga bij ons. Zij volgt de opleiding vaktherapie (beeldend).
Zij gaat beeldende vorming geven in verschillende groepen.
Daarnaast zal zij individueel met leerlingen aan de slag gaan. Dit
gaat natuurlijk altijd eerst in overleg met ouders.

KIND OP MAANDAG
In de periode vanaf 12 oktober vertellen we over het volk Israël
die door de Eeuwige bevrijd is uit Egypte. Ze maken een lange
reis door de woestijn, op weg naar het beloofde land. Het is een
reis met vallen en opstaan, de weg kwijt raken en toch weer
verder kunnen. Steeds opnieuw neemt de Eeuwige zijn volk bij
de hand.

Clubs Hervormde gemeente
Op de volgende pagina leest u dat de clubs van de Hervormde gemeente weer zijn
begonnen. Ondanks dat het al begonnen is, kunnen kinderen zich nog steeds aanmelden.
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Hallo allemaal,

Groetjes, de clubleiding

Nog even en dan beginnen de clubs bij de
Hervormde gemeente weer. De club is voor

De woelige stal: Meisjesclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u.

iedereen vanaf groep 3 t/m de 2e klas van het

Fina van der Lip
Tiny van Klaveren

voorgezet onderwijs! Kom jij ook gezellig met
je vrienden en vriendinnen?

0172-589532
0172-589820

De Schaapskooi: Jongensclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u.
Caroline Cornelissen
Jolanda Harkes

Op de club lezen we uit de Bijbel en doen we

0172-586363
0172-588837

leuke dingen, zoals: knutselen, creatief bezig
De Bijenkorf: Meisjesclub groep 5/6. Donderdagavond van 18.45u tot 20.00u.

zijn of het doen van een spel. Kortom voor
ieder wat wils!
De clubs beginnen in de week van 21 september en zijn in de clubzaal van
De Regenboog, Raadhuisplein 7. Hiernaast vind je de clubtijden van jouw
club.
Op zaterdag 19 september wordt de
startmiddag van 14.30 tot 17.00 uur
georganiseerd in het Bentwoud. Je kunt je
opgeven

via

ericleanne@casema.nl.

Nadere informatie zal dan volgen. We
hopen op een gezellige middag.

Leuk

als

ook

jij

erbij

We hopen jou aankomend clubseizoen (weer) te zien!

bent!

Roely Demoed
Wilma v/d Heijden
Anouk van Aalst

De Kameleon: Jongensclub groep 5/6. Dinsdagavond van 18.45u tot 20.00u.
Denise van den Akker
Stephan Vermeulen
Andre Bikker

06-13896755
06-53333668
06-24614039

De jonge arend: Jongensclub groep 7/8. Woensdagavond van 18.45u tot 20.00u.
Adriaan Rijkaart
Gert Oudshoorn

06-57079852
0172-533383

De Rank: Meisjesclub groep 7/8. Maandagavond van 18.45u tot 20.00u.
Tessa van Dorp
Mariëlle Schipper

06-43820024
06-30067874

Spirit: Jongens- en meisjesclub klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.
Vrijdagavond van 19.30u tot 21.00u. Aansluitend is tot 22.00uur de Jol
open.
Bram Blijleven
Tim Hoogerdijk
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06-25087635
06-51481143

