INFOPOST 8
Beste ouders/verzorgers en andere belangstellenden,
Na een heerlijke meivakantie zijn we met het laatste stuk van het schooljaar begonnen.
Maandag kwamen de kinderen uitgerust weer op school. Hier en daar was dat best even
wennen aan het begin, maar al snel was iedereen weer gewend.
De komende periode gaan we aan de slag met de invulling voor volgend schooljaar. Zo
ontvangt u op korte termijn het overzicht van de vakanties, studiedagen en afwijkende
schooltijden voor volgend schooljaar. Zo kunt u hier tijdig rekening mee houden.
In deze Infopost leest u onder andere over de ouderavond van 31 mei, de opbrengst van de
schoolveiling en een schrijven vanuit de OR over de ouderbijdrage. Mocht u naar aanleiding
van deze Infopost vragen of opmerkingen hebben, dan weet u mij te vinden.
Met vriendelijke groet,
Joris van Veen

Geplande schoolactiviteiten
26-5-2022 t/m 27-4-2022

Hemelvaart

31-5-2022

Ontmoetingsavond ‘levensbeschouwelijk burgerschap’

8-6-2022

meester- en juffenfeest

17-6-2022

schoolreis groep 1 en 2 naar boer Oppelaar
schoolreis 3 t/m 7 naar Drievliet

20-6-2022 t/m 23-6-2022

Avondvierdaagse (meedoen op eigen initiatief)

30-6-2022

Studiedag; alle leerlingen vrij

Welkom op school!

Wij wensen Yfke, Vera,
mark en Aron een fijne
en leerzame tijd bij ons
op school!

Reminder
Heeft u de vrijwillige bijdrage
voor het schoolreisje van
groep 3 t/m 7 nog niet
betaald? Dat kan nog via de
volgende link:
https://betaalverzoek.raboba
nk.nl/betaalverzoek/?id=h9M
L1-FlQG6APT-b7IWx4g

Ontmoetingsavond 31 mei
Uw kind bezoekt een christelijke school. En daar zijn we trots op! Als team denken we na
over de visie op christelijk onderwijs en de praktijk daarvan. Dit doen we door ons verder te
professionaliseren in het zogenoemde ‘Ontmoetingsleren’ (eerder benoemd als
levensbeschouwelijk burgerschap). Heel graag willen u hierin meenemen door met elkaar in
gesprek te gaan over uw visie op de christelijke identiteit van de school.
In het hele proces t.a.v. identiteit en tijdens de ouderavond worden we begeleid worden
door Erik Renkema (www.erikrenkema.nl).
Heel graag nodigen we u van harte uit deze ontmoetingsavond bij te wonen.
De avond zal plaatsvinden op dinsdag 31 mei as. U bent welkom vanaf 19.30 uur. We starten
om 19.45 uur en eindigen rond 21.30 uur. We zien elkaar op onze school.
Om de avond goed voor te kunnen bereiden, willen wij u vragen zich voor deze avond aan te
melden. Aanmelden kan via de volgende link: https://forms.office.com/r/0y8YQ6TrEp
We zien u graag 31 mei!

Kind op maandag
‘Luisteren’, dat is het thema dat in de verhalen van deze periode steeds terugkomt. Je kunt
horen dat iets gezegd wordt, maar luister je er dan ook echt naar? Voor kinderen is dat een
herkenbaar thema. Elke dag komen er veel geluiden op hen af: van hun leerkrachten,
ouders, vrienden en vriendinnen, maar ook van influencers en beroemdheden. Nemen de
kinderen alles aan wat er gezegd wordt? Hoe kiezen ze waar ze wel en niet naar moeten
luisteren? En is er bij al die geluiden ook nog ruimte voor het geluid van de verwondering en
de hoop? Hopelijk kunnen de verhalen hen ook daarover aan het denken zetten.
Rondom Hemelvaart en Pinksteren worden de verhalen verteld die bij deze feesten horen. In
het pinksterverhaal speelt luisteren en verstaan ook weer een belangrijke rol: de leerlingen
van Jezus worden door iedereen verstaan. Dat is een wonder!

Opbrengst veiling
U heeft van ons nog de totaalopbrengst van de kunstveiling tegoed. De verkoop van de
schilderijen en donaties heeft een heel mooi bedrag van €644,- opgeleverd. De helft hiervan
komt ten goede aan school voor de aanschaf van extra creatief materiaal en de OR. De
andere helft schenken wij aan een goed doel voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit
moment zijn wij nog contact met het door ons gekozen doel, zodra dit gelukt is hoort u welk
doel het precies is geworden. Doordat er een extra donatie van €100,- is binnengekomen
voor speciaal dit doel, maken wij €422,- naar hen over.
Hartelijk bedankt voor uw gift!

Vanuit de Ouderraad: Wat doen wij met de ouderbijdrage?
Ieder jaar wordt er aan het begin van het schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.
Maar wat doen we daarmee?
Een deel van de vrijwillige ouderbijdrage gaat naar het schoolreisje en er wordt per kind
gespaard voor het kamp in groep 8. Maar daarnaast worden er het hele jaar door
verschillende activiteiten georganiseerd.
Eén van de laatste activiteiten die de ouderraad voor school georganiseerd heeft zijn de
Koningsspelen. De dag werd gestart met de koningsdagdans onder leiding van gymjuf Debby.
Daarna werden er groepjes gemaakt. De onderbouw ging in groepjes spelletjes doen in de
school en op het schoolplein, daarna werd een filmpje gekeken en afgesloten met een
koningsdaglunch. De bovenbouw ging in groepjes langs drie clinics, te weten: tafeltennis,
tennis, voetbal en ren je fit! Ook die sloten af met een koningsdaglunch.
Ook staat er op woensdag 1 juni weer een meester- en juffendag op de planning. Die dag
doen we leuke dingen en zetten we de meester en juffen in het zonnetje!
Voor al deze activiteiten hebben we geld en hulp nodig. Daarvoor komt er ieder jaar een
oproep voor de vrijwillige ouderbijdrage. Door vernieuwde wetgeving mogen wij niemand
meer persoonlijk herinneren. Het gebeurt regelmatig dat het betaalverzoek tussen andere
mails beland en vergeten wordt, hierdoor missen wij inkomsten. Daarnaast zijn helaas ook
voor onze activiteiten kosten gestegen. Heeft u de vrijwillige ouderbijdrage nog niet
voldaan, dan kan dat alsnog. Wilt u een extra bijdrage doen, deze is meer dan welkom. U
kunt het bedrag wat u hiervoor over heeft over maken door middel van onderstaande
betaallink of via de QR-code.
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=79rv7gYTRD6X30JWo-DhQw
of

Aanmelden om te helpen met de juffendag kan via Parro. Heeft u vragen over de vrijwillige
ouderbijdrage en/of interesse om aan te sluiten bij de ouderraad neem dan contact op met
de voorzitter, Martijn Sparnaaij (06-45514811).

Schooltenues verdienen tweede leven
Op de foto’s van het schoolvoetbal heeft u onze mooie
nieuwe tenues gezien. Maar wat te doen met de oude
tenues?! Toevallig hoorden we dat een oud leerling,
Pieranna van Rijn, voor vrijwilligerswerk naar Malawi ging.
Daarvoor zocht ze nog sporttenues. Met alle liefde
hebben wij de tenues aan dit goede doel geschonken. Zie
op de foto hoe blij ze bij Stichting Baobabkids, een
dagopvang & revaliatiecentrum voor kinderen in Malawi,
met de tenues zijn.

Hazerswoudse Kampioenschappen Tafeltennis
Op zaterdag 18 juni 2022 organiseert TTV Avanti weer de Hazerswoudse Kampioenschappen
Tafeltennis voor basisscholieren. De 5 basisscholen van Hazerswoude-Dorp en HazerswoudeRijndijk gaan strijden om de grote wisselbeker! De Kampioenschappen zijn bedoeld voor
leerlingen van de groepen 3, 4, 5 (aanvang 10.00 uur) en 6, 7, 8 (aanvang 13.30). Deelnemers
hoeven geen spelmateriaal aan te schaffen. Er is bij Avanti ruimschoots tafeltennismateriaal
aanwezig. Uiteraard gaat niemand zonder een prijsje naar huis!
Er zullen geen trainingen vooraf zijn. Opgeven kan als volgt: mail naar werving@ttvavanti.nl
onder vermelding van naam deelnemer, naam school, groep deelnemer en email adres.

Vanuit het Centrum voor jeugd en gezin

“Kan iedereen even stil zijn? Ik lig hier te chillen”
Herkenbaar? Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Alphen aan
den Rijn organiseert in Boskoop de cursus ‘Puber in Huis’ voor ouders van kinderen van 11
tot en met 16 jaar.
De puberteit is een periode van grote veranderingen, voor pubers en hun ouders. Het
lichaam van de puber verandert en ook het brein en gevoelsleven maken grote sprongen.
Pubers ontwikkelen zich naar zelfstandigheid, krijgen een eigen
mening en nemen niet meer alles van hun ouders aan. Veel
ouders ervaren de puberteit als een lastige maar vooral ook
risicovolle periode, waarin het opvoedspoor soms tijdelijk zoek
is. Als ouder pendel je vaak heen en weer tussen begeleiden en
loslaten, met vallen en opstaan. Waar doe je goed aan?
Tijdens de cursus leer je hoe je je kind kunt steunen en hoe je
met je puber in gesprek blijft. Er wordt aandacht besteed aan het stellen van regels en
grenzen. Maar ook de positieve kanten komen aan bod. Want een puber hebben is
uitdagend maar vooral leuk!
Is jouw kind een puber, dan is deze cursus iets voor jou!
De cursus Puber in huis bestaat uit 4 bijeenkomsten en vindt plaats op:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

Woensdag 01, 08, 22 en 29 juni 2022
19.30 – 21.30 uur
De Plataan, Snijdelwijklaan 2 in Boskoop
Gratis

Klik voor aanmelden of meer informatie op deze link

