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Agenda




2 juli: in deze week de
rapportgesprekken
2 en 4 juli: boekenverkoop(zie blz. 3)
5 juli: musical en afscheidsavond groep 8






9 juli: interne verhuisdag
9 juli: schoonmaakavond
11 juli: afscheid Juf Marieke en juf Lydia
13 juli: laatste schoolmorgen: 12.00 uur Va-

Van harte gefeliciteerd….
Het is u vast al ter ore gekomen: Juf Elise is in blijde verwachting! Dat is een oprechte felicitatie
waard. Fijn voor haar en haar man, maar dat betekent dat ze straks een tijdje gaat genieten van
haar zwangerschapsverlof. Over het hoe, wanneer en wie haar gaat vervangen zal ik u op een
later moment berichten.
Ook de felicitaties voor juf Lydia. Zij gaat nl. na de
zomervakantie op sbo De Vuurvogel in Gouda
werken. We wensen haar heel veel plezier in deze
nieuwe uitdaging toe. We lichten wel een tipje
van de sluier op over hoe het volgend jaar met de
plusklas zal gaan. Vanwege de groei van onze
buurschool hebben we niet meer de beschikking
over een plusklaslokaal zoals we het dit jaar hadden. Dat zal betekenen dat er een lokaal van de
Koning Willem Alexanderschool – Oranjelaan beschikbaar komt, immers hebben we deze klas in
samenwerking met deze school. De betreffende
leerlingen en hun ouders zullen binnenkort bericht krijgen over de details. Ook zal er bericht
volgen over wie de leerkracht volgend jaar zal
zijn, omdat de sollicitatieprocedure nog loopt.
Hartelijk welkom
Volgend schooljaar krijgen we de beschikking over
een vakleerkracht bewegingsonderwijs! Een hartelijke welkom aan Max van Mullem, die op maandag en vrijdag de gymlessen voor ons gaat verzorgen
Groepsindeling volgend schooljaar
Zoals ik u al eerder meldde zijn we nog bezig om
de laatste puntjes op de i te zetten: onze totale
groepsindeling dus nog niet bekend. Zodra dat
zover is, zullen we u in een aparte nieuwsbrief
hierover berichten.





kantie!
27 augustus: eerste schooldag
4 september: oudervertelgesprekken
13 september: ouderavond

BIJBELVERHALEN
Week 27 en 28: Ontwerpen (wisselthema)
Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over de uitdaging voor de mens
om zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 27: Het verhaal van de zeven dagen (Genesis
1)
week 28: Adam en Eva (Genesis 2)
Bijbelverhalen middenbouw:
week 27: En God zag hoe mooi het was (Genesis
1,1 - 2,4)
week 28: Een wereld voor de mens (Genesis 2, 425)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 27: Heel goed (Genesis 1,1 - 2,4)
week 28: Aardmensjes (Genesis 2, 4-25)
Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen. Voor de maand juni:
“Op je billen zit je goed, niet op je benen of je
voet”.

Uitnodiging rapportgesprekken
Van de collega’s hebt u als het goed is al een uitnodigingsmail gehad. Mocht dit niet het geval zijn,
wilt u dan contact opnemen met de juf van uw
kind?
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Theatervoorstelling ‘Scheiden,
wat doet dat met een kind?’
Aan de vooravond van de Dag
van de scheiding 2018 organiseert het Centrum voor Jeugd
en Gezin op 13 september
2018 de theatervoorstelling
‘Scheiden, wat doet dat met een kind?’. Deze interactieve voorstelling is voor iedereen die op een
ontspannen en toegankelijke manier wil kijken,
luisteren en meepraten over wat een scheiding
met kinderen doet. De theatergroep speelt en
zingt, met humoristisch, soms emotionele en herkenbare situaties. Samen met het publiek bekijken
ze wat je in die situatie wel en wat je niet kunt
doen.
Datum: donderdag 13 september Inloop vanaf:
19.30 uur met informatiemarkt Start voorstelling:
20.00 uur Locatie: De Kroon, Gouweplein 1 in
Waddinxveen Kosten: € 3,00 p.p. Kaarten reserveren: www.cultuurhuysdekroon.nl Meer informatie: dschakel@ggdhm.nl
Iedereen die te maken heeft met echtscheiding is van harte welkom! Ouders/verzorgers,
opa’s/oma’s en andere familieleden, vrienden
en professionals. Vooraf en in de pauze kan
men terecht bij een informatiemarkt met verschillende thematafels voor vragen en advies.

Een nieuw toiletgebouw voor de school in Kiwangala
In Kiwangala staat de oudste school van het Children’s Sure House (CSH). Deze school bestaat inmiddels ruim 20 jaar en leek eindelijk te voldoen
aan alle eisen van de regering,
waarmee de school een overheidsregistratie zou kunnen
krijgen. Zo’n registratie leidt
ertoe dat de overheid salariskosten vergoedt voor een deel
van de leerkrachten. Dit zou
voor het CSH een belangrijke
stap vooruit zijn. Omdat op
deze school voornamelijk kin-

deren zitten die in kwetsbare omstandigheden
leven en vaak geen ouders hebben kunnen deze
kinderen geen schoolgeld betalen. Hierdoor vervalt een inkomstenbron die op veel andere scholen wel aanwezig is.
Een tropische storm
met overvloedige
regenval
dreigde nog
roet in het eten te gooien. Na de storm was het
toiletgebouw van de school zodanig verwoest dat
het niet meer veilig was om het te gebruiken. En
een van de voorwaarden voor een overheidsregistratie is, terecht, een goed toiletgebouw.
Gelukkig kwam kort na de storm het zendingsgeld
binnen van de scholen (KB en KWA). De helft van
dit geld was bestemd voor deze school. Er kon
daardoor begonnen worden met de bouw van een
nieuw toiletgebouw, voor leerlingen en leerkrachten. In het toiletgebouw voor de leerlingen is een
speciale ruimte voor de meisjes aangebracht. Hier
kunnen zij zich verschonen als zij menstrueren. Dit
is een belangrijke stap vooruit voor de meisjes in
hun deelname aan het onderwijs. Zonder zo’n
ruimte blijven de meeste meisjes thuis als zij men-

strueren. Daardoor lopen zij vaak een zodanige
achterstand op dat zij, veel vaker dan jongens,
voortijdig de school verlaten. De bijdrage van het
zendingsgeld was niet voldoende voor de bouw
van het toiletgebouw, maar de Bill Gates Foundation heeft een groot deel van het resterende bedrag voor haar rekening genomen en het CSH zelf
heeft, met de verkoop van hun bonenoogst, het
laatste deel zelf kunnen bekostigen. Het milieuvriendelijke nieuwe toiletgebouw was op tijd klaar
voor het nieuwe schooljaar, dat startte in februari.
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En de overheid heeft besloten de school de felbegeerde registratie te verlenen.
Hierdoor is het CSH ervan verzekerd dat de komende jaren de overheid bijdraagt aan de salariskosten voor ongeveer de helft van de leerkrachten
werkzaam op deze school.
Namens de ZWO van de ImmanuëlkerkOntmoetingskerk,
Annelies Keller
P.s. we hebben samen € 269,43 opgehaald!

Zomerlezen
Om het succes van de leesontwikkeling gedurende
het afgelopen schooljaar vast te houden en te
voorkomen dat deze terugvalt na de zomervakantie, is het belangrijk dat uw kind in de zomervakantie blijft lezen. Daarom alvast twee leuke tips:
1.VakantieBieb!
Ruim 60 GRATIS boeken!!! Van 1 juli t/m 31 augustus is de VakantieBieb er weer. Je kunt deze
app gratis downloaden. Met ruim 60 e-books voor
jong en oud. Ook als je geen lid bent van de bibliotheek. Veel leesplezier!
2. Leesluikjes
U kunt uw kind nu alvast inschrijven voor een
soort zomer adventskalender. Iedere dag van de
vakantie kunnen de kinderen op zwijsen.nl een
luikje openen met daarin een leuke, verrassende
activiteit die te maken heeft met lezen: een spelletje, een lees- of een luisterfragment bijvoorbeeld.
Een speelse manier om tijdens de vakantie ook
bezig te zijn met lezen. Inschrijven kan nu al op:
https://www.zwijsen.nl/leesluikjes-schrijf-je-vastin
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