brief

Donderdag 1 november 2018
Nummer 5 2018 - 2019

Agenda




6 november : bijeenkomst
voormalige plusklasouders
15 november : volgende
nieuwsbrief

Bijbelverhalen
Verfraaien (week 42 t/m 45)
Inhoud: Over mooi en lelijk, over mooier maken
dan het is, over waardering van uiterlijk en over
genieten van schoonheid.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 42/43: Gefluister op de gangen (2 Koningen
5, 1-5); Spannend bezoek (2 Koningen 5, 3-9).
week 44: Geen profeet, maar een knecht (2 Koningen 5, 9-10); Door het water genezen (2 Koningen
5, 11-15).
week 45: Naäman wil Elisa bedanken (2 Koningen
5, 15-19); Gechazi wil op Naäman lijken (2 Koningen 5, 19-27).
Bijbelverhalen middenbouw:
week 42/43: De intocht (2 Koningen 5, 1); Een afgang (2 Koningen 5, 2 – 3).
week 44: Hoog bezoek (2 Koningen 5, 5 – 8); Te
gênant voor woorden (Koningen 5, 9 – 19).
week 45: Wat moet je ermee? (2 Koningen 5, 19 –
27).
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 42/43: Een stoere generaal (2 Koningen 5,
1); Op reis (2 Koningen 5, 2-3).
week 44: Op reis met een kar vol dure spullen (2
Koningen 5, 5–8); God is gratis (2 Koningen 5, 919).
week 45: De Naäman-ziekte (2 Koningen 5, 1927).

Hartelijk welkom
We heten een heleboel nieuwe kinderen van harte welkom bij ons op school, nl. Jolie Zweistra,
Yara Sip en Jeffrey Ernst in groep 1/2a en Tess van
Klaveren, Ruben Dekkers en Lisa Starrenveld in
groep 1/2b.
We hopen dat we met elkaar een fijne tijd en goede samenwerking zullen hebben!
Zwangerschapsverlof juf Elise/Welkom meester
Henk
Vrijdag 2 november is Juf Elise voorlopig voor het
laatst op school, ze gaat met zwangerschapsverlof. We hopen dat ze een goede en rustige voorbereidingstijd krijgt en dat we t.z.t. worden verblijd met een mooi bericht.
Meester Henk Blomberg gaat vanaf vandaag
groep 7 overnemen. We wensen hem een goede
start en veel werkplezier en mooie contacten toe
in de groep en onze school!
Continurooster
Regelmatig krijgen wij de vraag van ouders of en
wanneer wij de overstap naar een continurooster
gaan doen. De MR is hier actief mee aan de slag.
U kunt hierover dit schooljaar een enquête verwachten.
Wasouders
Helaas hebben wij nog maar twee aanmelding
gekregen voor wasouders, daarom nogmaals de
vraag wie dit zou willen:
Wij zoeken nog een ouder die mee wil draaien in
het wasrooster. U bent slechts 1x in de 6 weken
aan de beurt om de handdoeken en theedoeken
van die week te wassen. We zouden er bijzonder
mee geholpen zijn. Graag opgeven bij de leerkracht van uw kind.
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Schoonmaak
Dinsdagavond zijn er weer een groot aantal ouders op school bezig geweest om de klassen en
alle ruimtes in de school schoon te maken. Wij
bedanken alle ouders weer voor hun inzet! Was u
het vergeten, dan bent u van harte welkom op 15
juli 2019 voor een extra helpende hand.

Vanuit de Gemeente Waddinxveen
Scholenbouw Park Triangel
Na het doorlopen van de Europese niet-openbare
aanbestedingsprocedure is de opdracht voor de
bouw van de scholen, peuterspeelzaal, naschoolse
opvang en kinderopvang in Park Triangel binnen
de budgettaire kaders verleend aan BM Van Houwelingen BV, uit Hardinxveld Giessendam. Op 13
september jl is de aannemingsovereenkomst op
feestelijke wijze ondertekend. De gemeente en de
aannemer hebben overleg gevoerd over de voorbereidingen van de bouw. In de vorige
nieuwsbrief (juli 2018) meldden wij u dat we
de ingebruikname van het nieuwe gebouw
verwachtten rond de kerstvakantie 20192020.
De aannemer heeft aangegeven dat het heiwerk
kan starten in week 14 (1 april) 2019. In de periode daaraan voorafgaand zullen wel voorbereidende handelingen plaatsvinden. De aannemer verwacht dan de oplevering eind eerste kwartaal
2020. De omgevingsvergunning is op dit moment
nog in behandeling bij de Omgevingsdienst. We
verwachten dat deze binnen enkele weken wordt
verleend.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert op
maandag 12 november de theatervoorstelling
‘Scheiden, wat doet dat met je kind?’ over situaties die voorkomen tijdens een scheiding. Herkenbare en emotionele situaties. De spelers bespreken met de toeschouwers wat je in die situaties
wel en wat je niet moet doen. Ook is er ruimte om
ervaringen, tips en knelpunten te delen.
Leuke theatervoorstelling voor ouders, opa’s,
oma’s, tantes, ooms, etc., én professionals die op
een toegankelijke manier willen kijken, luisteren
en praten over het effect van een scheiding op
kinderen.
Datum en locatie
Datum:
maandag 12 november 2018
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie:
Theater Castellum, Rijnplein 1-3, Alphen aan den Rijn
Kosten:
€5,- p.p.
Belangstelling? Meld je aan via www.cjgcursus.nl
We willen graag weten op hoeveel mensen we
kunnen rekenen. En zo kunnen we je bereiken als
er onverhoopt wijzigingen zijn.
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website: www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon: 088 254 23 84

Theatervoorstelling ‘Scheiden, wat doet dat met
je kind’ in Alphen aan den Rijn
Een scheiding zorgt vaak voor verdriet, emoties en
ruzies. Voor kinderen verandert er veel in korte
tijd. Ze moeten misschien ergens anders gaan wonen. Of een van de ouders krijgt een nieuwe partner. Hierdoor raken ze hun gevoel van veiligheid
en geborgenheid kwijt. Wat kun je doen om de
scheiding voor kinderen zo goed mogelijk te laten
verlopen? Hoe kunnen ze verder na de scheiding?
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