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nieuwsbrief
Identiteit
Bij het vertellen uit de Bijbel gaan we verder met de verhalen uit Exodus. Volgende week is het thema Klaar voor de start en de
week daarna Let op! (Ex. 12 t/ 19). Verhalen over de uittocht uit Egypte en de woestijnreis die daarop volgde.

Informatieavond
Nadat u vorige week vertelde over uw kind, willen wij volgende week vertellen over ons programma. Op dinsdag
13 september houden we een informatieavond. In de groepen 1 t/m 3 beginnen we om 19:00 uur en in de andere groepen om
20:00 uur, zodat u gelegenheid heeft om in verschillende klassen aanwezig te zijn. U kunt ook tussendoor van lokaal wisselen.
In groep 8 zal ook informatie worden gegeven over het Voortgezet Onderwijs; er komt daarvoor dus geen aparte avond.
In de aula vindt u koffie en thee. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs!
Ook de ouders van kleuters die later dit jaar instromen, worden nadrukkelijk uitgenodigd deze avond alvast te komen. Het is
ook een leuk moment om kennis te maken met andere ouders en ervaringen uit te wisselen.

Schoolreis
Volgende week donderdag, 15 september gaan we op schoolreis, leuk!
 Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 geldt dat we dit jaar lekker dicht bij huis blijven: Avifauna.
De kinderen hoeven geen tas mee te nemen, want zowel de ochtendpauze als de lunchpauze wordt verzorgd. De kinderen
krijgen water met een stroopwafel en als lunch frietjes met komkommer en een ijsje toe. Wanneer u niet wilt dat uw kind een
stroopwafel eet, wilt u dan aan de juf een bakje met iets anders meegeven?
Voor het vervoer meldden zich voor de kleutergroepen voldoende ouders; dank daarvoor. In groep 3 zijn er nog drie
chauffeurs nodig, dus dat brengen we graag nog even onder de aandacht. We vertrouwen erop dat het ook voor u
vanzelfsprekend is, dat u kinderen altijd onder de gordel vervoert. Ouders die willen dat hun kind op een stoelverhoger zit,
kunnen deze meegeven. Geen stoeltjes a.u.b.
De schooltijden voor deze groepen blijven ongewijzigd.
 De kinderen uit de groepen 4 t/m 7 gaan naar de Natuurschool in Noordwijk. We verzamelen in de klas en wandelen dan
gezamenlijk naar de A.P. van Neslaan, waar het vertrek met de bus om 09:00 uur gepland staat. Onder leiding van een
Natuurschoolgids brengen de kinderen een dagdeel door in het (duin-)bos en een dagdeel op het strand. In het duinbos is er
een programma over bosdieren en vanaf het strand gaan de kinderen vissen met een groot sleepnet op o.a. jonge platvisjes,
garnalen en krabben. Rond het middaguur eten we op het strand. Iedereen moet zelf een lunchpakketje en drinken
meenemen. Tijdens de lunch kunnen er eventueel souvenirs gekocht worden, deze kosten tussen de € 1,- en € 4,-.
Er wordt aangeraden praktische kleding aan te doen, die vies mag worden en tegen een stootje kan. Het is goed om een
handdoek en droge kleding in een sterke rugtas mee te geven.
Wilt u snoep en geld alstublieft beperkt houden (maximaal € 4.-)?
Het vertrek vanuit Noordwijk staat om 15:15 uur gepland, dus we verwachten om ongeveer 16:15 uur weer in de A.P. van
Neslaan terug te zijn. De OR regelt de begeleiding met ouders.
 Voor de groepen 1, 2 en 3 bedragen de kosten € 10,- en voor de groepen 4 t/m 7 € 23,50. Het is heel fijn wanneer de
betaling gebeurd is, voor de schoolreis plaatsvindt. De bus moest al vooruit betaald worden en entreegelden moeten direct ter
plekke worden voldaan en het saldo op het schoolfonds moet dan natuurlijk wel toereikend zijn. Wilt u het deze week in orde
maken? Het bankrekeningnummer is NL75RABO 0309.8125.34 en het is voor de verwerking van de betaling prettig wanneer u
even de groep erbij vermeldt.
 Voor alle kinderen geldt: graag de naam in de rugzak zetten.
 Een vriendelijk verzoek aan alle begeleiders om niet (in het bijzin van kinderen) te roken.
We gaan voor een gezellige dag met elkaar!

Lunchen op school
Het continurooster is inmiddels helemaal gewend, het eten loopt gesmeerd. Wat betreft het lunchpakketje herhalen we ons
verzoek om geen plastic zakjes en/of folie te gebruiken, maar een lunchtrommel en deze te voorzien van naam. Een naam op
de drinkbekers/bidons is ook zeer wenselijk. Als u één keer een watervaste stift aanschaft, heeft u daar jaren plezier van.
Recent was het weer een nieuwsitem in de pers: leerkrachten missen een lunchpauze door het continurooster. Op onze
school is dat niet zo: wij hebben voor teamleden een pauze ingeroosterd van een kwartier, namelijk het kwartier dat de
kinderen tussen de middag buiten spelen. Dat is ‘bruto-tijd’; het duurt altijd even voordat het laatste kind het lokaal heeft
verlaten nadat de bel is gegaan…. Dat kwartiertje is hard nodig, want de schooldag begint voor leraren ergens tussen 07:30 en
07:45 uur en je kunt tijdens het werken met kinderen niet even een poosje achterover leunen (maar dat kan natuurlijk in
weinig banen). Volgens de CAO heeft men zelfs recht op een half uur, maar de werknemers van onze school zijn akkoord
gegaan met een kwartier.
Die pauze is mogelijk doordat er ouders zijn die dan pleinwacht willen lopen; zij houden tussen 12:00 en 12:15 uur toezicht bij
het buitenspelen van groep 3, 4 en 5, tussen 12:15 en 12:30 uur bij groep 6, 7 en 8 en vanaf 12:30 uur spelen ze met de
kleuters. Wij zijn blij met deze ouders die dagelijks drie kwartier buiten lopen en geven hen daar ook een
vrijwilligersvergoeding voor. Die vergoeding moet natuurlijk ergens vandaan komen en uit de ‘gewone’ ouderbijdrage kan dat
niet. Wij kunnen en willen u niet verplichten om een bijdrage te betalen voor de begeleiding tussen de middag, maar wij
vragen u dat op vrijwillige basis wel te doen. Als voor kinderen uit de groepen 1 t/m 4 € 25,- per jaar wordt betaald en voor
kinderen uit 5 t/m 8 € 30,- (een dag meer dan de onderbouw) komen we uit. Omdat ik graag overzicht houd over de
inkomsten en uitgaven van deze post en moet gaan ervaren of giften en vergoedingen in balans zijn, wil ik u vragen deze
bijdrage te storten op het rekeningnummer van de TSO (Tussenschoolse Opvang) en niet op het schoolfonds.
Het rekeningnummer van de TSO is NL50 RABO 0309.8355.85.
Als u het kunt missen, zou het mooi zijn als u de betaling direct even doet als u het schoolreisje betaalt, maar als het u beter
uitkomt het een andere maand te doen, is dat natuurlijk ook prima.
Om de ‘gewone’ ouderbijdrage voor het schoolfonds vragen we pas in het voorjaar.

In het kort
 Op donderdag 8 september komt de gebedsgroep bijeen, om 08:30 uur in het directiekantoor: welkom!
 Vrijdag 16 september trouwt de zus van juf Rosanne van der Zwan; in groep 1/2c wordt dan lesgegeven door Didi Daudey.
e
In groep 7 staat op 21 en 22 september Suzanne Zegelaar voor de klas en op de 23 Eline van der Veer. Meester Henk van der
Bas is deze dagen mee met het kamp van groep 8.
 In de laatste week van september zijn er weer praktische verkeerslessen: school-op-seef, zie jaarplanning. De kinderen uit de
groepen 5, 6 en 7 hebben daar op dinsdagmiddag 27 september hun fiets bij nodig. Die dag dus niet lopend of met de auto
naar school komen.
 In de vorige nieuwsbrief meldde ik dat nieuwe kleuters gedurende twee weken mogen komen proefdraaien. Het gaat echter
om drie weken. Excuses voor de mogelijk ontstane verwarring.
 In de kleutergroepen is er één keer per maand speelgoedochtend. Kinderen mogen dan eigen speelgoed meenemen. Deze
ochtend is meestal op woensdag, behalve de woensdag na Sinterklaas. De data hangen bij elke klas.
 In de zomervakantie kwam een groep enthousiaste ouders naar school om feestmutsen voor jarige kleuters te maken. Ze zijn
prachtig geworden en de kinderen dragen ze met trots. Met zo’n mooie muts moet je je wel jarig voelen! Dank aan deze
creatieve moeders!
 Het CJG start eind september weer trainingen ‘Positief opvoeden’. Meer informatie vindt u op www.cjgcursus.nl.
De volgende nieuwsbrief komt uit over twee weken, op dinsdag 20 september.
Met vriendelijke groet, namens het team,
Gerda Figee
.

