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nieuwsbrief
Identiteit
Bij de dagopening vertellen we komende weken o.a. over de tien geboden en het gouden kalf (Exodus 20 t/m 34). De thema’s
zijn de tien regels en opnieuw beginnen. Prachtige verhalen om met de kinderen over door te praten: is het nodig om met elkaar
regels, afspraken te maken en zo ja welke? Zijn die regels er om het elkaar moeilijk te maken of zijn ze juist helpend? En ook het
tweede thema is actueel: bij iedereen gaan wel eens dingen verkeerd, maar daar blijven we niet in hangen. Streep eronder, je
krijgt iedere keer weer een nieuwe kans en mag opnieuw beginnen.

Let’s go!
Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn wij dit jaar gestart met het structureel les geven in de Engelse taal, in de hele school.
We doen dat om verschillende redenen:
onderzoek heeft uitgewezen dat de taalgevoelige leeftijd is voordat kinderen 7 jaar zijn
kleuters leren een vreemde taal zoals ze hun moedertaal geleerd hebben: door het te horen en te spreken
- spelenderwijs een taal leren is leuk
het belang van Engels als internationale communicatietaal wordt steeds groter
het is een goede voorbereiding op de toekomst in onze internationale samenleving
vervolgonderwijs wordt steeds vaker (gedeeltelijk) in het Engels aangeboden
English is fun!
Om het Engels direct een boost te geven, houden we de projectweken in een Engels kader. We starten op 3 oktober gezamenlijk
met alle kinderen in de aula met een Open Podium. Elke groep geeft dan acte de présence. Eh… Engels dus, geen Frans .
Elke groep werkt het thema natuurlijk op een eigen manier uit:
Groep 1/2: Let’s go on vacation to England
Groep 3: Let’s go to our family
Groep 4: Let’s go for a high tea
Groep 5: Let’s go to the restaurant
Groep 6: Let’s go to Canada
Groep 7: Let’s go to London
Groep 8: Let’s go to New York
En u allen kan op donderdagavond 13 oktober zeggen: ‘Let’s go to school’, want dan is de inloopavond waarmee we het project
afsluiten. U kunt tussen 18:30 en 19:45 uur in alle groepen rondlopen.

Kinderboekenweek
Wij combineren onze projectweken met de Kinderboekenweek. We lezen bijvoorbeeld Engelse prentenboeken voor. Daarnaast
hebben we onze vaste activiteiten:
 Donderdagmiddag 6 oktober is er in de groepen 1 t/m 4 kinderboekenthee voor kinderen, ouders en grootouders en dit jaar
noemen we dat natuurlijk een high tea. Tussen 13:45 en 14:15 uur wordt er over boeken gepraat, voorgelezen en -uiteraardthee gedronken. Het is leuk wanneer u zelf een voorleesboek meebrengt. (Groot)ouders: heel hartelijk welkom! U hoeft zich
niet van tevoren op te geven, maar kunt gewoon binnen komen lopen.
 In samenwerking met boekhandel Bruna Pijnacker Van Schooten wordt er in de aula een boekenmarkt gehouden. Voor
kinderen van alle leeftijden zijn er leuke, spannende en leerzame boeken te bekijken en te kopen. U kunt de boeken direct
afrekenen en meenemen. Naast het leesplezier dat het voor u en uw kind oplevert, steunt u ook nog de school. Omdat het een
feestelijke boekenweek is, krijgt de school namelijk maar liefst 20% van de omzet als gift. Van dat geld kopen wij zelf ook weer
(voorlees)boeken, zodat we de klassenbieb actueel houden.
U krijgt natuurlijk het Boekenweekgeschenk gratis.
U bent allen welkom bij de boekenmarkt op:
- woensdag 5 oktober tussen 11:45 – 12:45 uur
- donderdag 6 oktober tussen 14:15 – 15:15 uur (te combineren met de kinderboekenthee)
We realiseren ons dat het financieel niet voor iedereen is weggelegd om nieuwe boeken te kopen. Daarom houden we later in
dit seizoen, tijdens de Nationale Voorleesdagen een boekenmarkt met tweedehandsboeken.

Website
Heeft u de laatste tijd al eens op onze website gekeken, of denkt u ‘ik weet alles al’? De site is vernieuwd en echt de moeite
waard. Op de homepage staat de zin: ‘Komt uw kind voor het eerst op school, bekijk dan de kleuterinfo’. Ook voor mensen met
oudere kinderen, die nu opnieuw een kind in een kleutergroep hebben, is die informatie het lezen waard. Het onderwijs
vernieuwt immers ook en er gebeuren nu dus weer andere dingen dan toen uw oudere kinderen in de kleutergroepen zaten.
Aanbevolen dus.

In het kort
 We hebben twee zeer geslaagde schoolreizen achter de rug. Dank aan de ouders die voor het vervoer en de begeleiding
zorgden! Nog niet voor alle kinderen is voor deze uitstapjes betaald; wanneer het uw kind betreft, wilt u dat dan nog even in
orde maken alstublieft? Het nummer van het schoolfonds: NL75 RABO 0309.8125.34.
 Groep 8 gaat de komende drie dagen in Driebergen op kamp. Voor veel kinderen een hoogtepunt in hun schoolcarrière. Naast
de beide leerkrachten gaan ook Leon van Prooijen en Henk van der Bas mee. In groep 7 wordt vervangen door Suzanne Zegelaar
en Eline van der Veer.
 Vorige week zijn de inlogkaartjes van de schoolfotograaf meegegeven. Kreeg u die nog niet, vraag er dan uw kind even naar,
want de tijd waarin u gratis een groepsfoto kunt bestellen is beperkt.
 In de komende weken zijn er weer praktijkverkeerslessen: 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.
 Woensdag 28 september start de landelijke Kinderpostzegelactie. Traditiegetrouw doen wij er met de kinderen van groep 7 en
8 aan mee. We hopen en rekenen erop dat veel kinderen de moeite willen nemen om zich hiervoor in te zetten. We leven in
deze wereld immers niet alleen voor onszelf…
 Op donderdag 29 september krijgt groep 7 een gastles ‘Hoe wordt ons drinkwater gemaakt?’Dat gebeurt in Langerak bij
Oasen. Oasen regelt busvervoer en deze bus vertrekt al om 08:15 uur. De kinderen van groep 7 moeten zich daarom deze dag al
om 08:10 in de klas melden. In het zuiveringsstation heerst een constante, koele, temperatuur en daarom wordt geadviseerd
om een trui/vest mee te nemen.
 Er heerst momenteel krentenbaard in heel Boskoop en ook op onze school hebben kinderen er last van. Heel vervelend voor
henzelf en voor hun ouders, zeker als het verschillende keren terugkomt. We krijgen wel eens de vraag of kinderen wel naar wel
naar school mogen komen als ze deze ziekte hebben. Ja, dat mag. We volgen het advies van de GGD en dat luidt: wanneer een
kind met krentenbaard zich goed voelt, kan het gewoon naar school. Een kind thuis houden om verspreiding van krentenbaard te
voorkomen helpt niet. Krentenbaard is al besmettelijk voordat de verschijnselen zichtbaar zijn en kan ook worden verspreid door
mensen zonder klachten.
 Leraar… wat een mooi vak! ‘Een roeping’, zeggen wij zelf wel eens spottend, want er gaat naar verhouding wel erg veel vrije
tijd in zitten. Zou dat de reden zijn waarom 5 oktober tot Dag van de Leraar is uitgeroepen? Hoe dan ook: wij proberen elke dag
iets moois van ons werk te maken en genieten de 5e van ‘onze’ dag.
 We kregen al veel intekenlijsten terug voor activiteiten waarbij u wilt helpen; wat fijn, dank! De Ouderraad verwerkt de lijsten
in een kaartenbakje, waaruit wij als team dan putten als we hulp nodig hebben.
 Het Jeugd- en Gezinsteam (TGT) houdt voortaan elke eerste maandag van de maand een inloopspreekuur bij ons op school.
U kunt terecht bij Anne-Mieke Zweers in de personeelskamer. Zie hiervoor ook de bijlage.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 4 oktober.
Hartelijke groet, namens de collega's,
Gerda Figee

Ingezonden
Sportieve inloopmiddag
Beste ski-, dans- en tennisvrienden!!
Op zondag 25 september organiseren wij in Sportcentrum Midden Boskoop een sportieve inloopmiddag.
Hier kan je van 12.00 tot 15.00 uur kennismaken met genoemde sporten. Het kost helemaal niets en als je komt krijg je zelfs als
extraatje een gratis kennismakingsles in een sport naar keuze aangeboden.
Toch helemaal leuk; lekker de berg af, dansen en tennissen met een ECHT ballenkanon!?!?
Kom dus allemaal sfeerproeven in de tennishal aan de Sportlaan 1 in Boskoop (bij de voetbalvelden van Floreant).
Met sportieve groetjes en tot 25ste…!!!
Soofït
S2X
TennisPlus

Betreft: uitnodiging voor 3 proeflessen in oktober bij de TVB
Beste ouder/verzorger,

Tennisvereniging Boskoop (TVB) biedt in oktober wederom 3 proeflessen aan waaraan uw kind kan deelnemen. In het voorjaar
hebben alle basisscholen in Boskoop meegedaan aan het Tenniskids@school project. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 hebben
heerlijk getennist tijdens de gymles. Velen waren aanwezig bij het afsluitende feest en de proeflessen. De TVB is mede door het
scholenproject één van de snelst groeiende tennisverenigingen van Nederland en onlangs is het 500 e lid gehuldigd!
Kennismakingslessen
We bieden in oktober wederom 3 proeflessen aan a €2,50 per les. U kunt kiezen uit lessen op dinsdag en donderdag met
onderstaande data en tijden:



Dinsdag 4okt, 11okt, 25okt
Donderdag 6okt, 13okt, 27okt

16.00-16.50 of 17.00-17.50
16.00-16.50 of 17.00-17.50

Geef je op voor 25 SEPTEMBER door te mailen naar wendymarc@casema.nl

