
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 44 

28 okt. t/m 3 nov. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

Schoenendoosactie 2019 

 

Deze week zijn er folders meegegeven van de schoenendoosactie. Stichting 

Edukans is gestopt met de schoenendoosactie. We hebben ons aangesloten bij de 

schoenendoosactie van Actie4kids. 

 

De schoenendozen worden door hun uitgedeeld in Sierra Leone, Malawi, Togo, 

Roemenië, Moldavié en in vluchtelingenkampen op de 

Griekse eilanden. 

 

Voor meer informatie over de stichting zie hun website 

www.actie4kids.org, 

 

 

Tijdens de viering op zondag 17 november 2019 om 11.15 

uur in de Petruskerk zullen de schoenendozen verzameld 

worden.  Tijdens de viering is iedereen gelovig of niet 

geloving van harte welkom.   

De viering zal muziekaal ondersteund worden voor Faith. 

 

Kan je niet naar de kerk komen lever de schoenendoos dan uiterlijk vrijdag 15 

november in op school. 

 

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Suzanne de Jeu of Joze Koot, 

071-3318275. 

 

Dan zien we jullie graag op 17 november. 

Werkgroep  kinderkerk 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.actie4kids.org/
http://www.actie4kids.org/


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

 

Wist u dat....... 

 

Tiny Kluivers van het CJG ongeveer om de 6 weken een bezoek aan onze locatie 

brengt. 

Zodat ouders en pedagogisch medewerkers vragen kunnen stellen over eigenlijk van 

alles. 

Zij kan dan tips en adviezen geven. 

Tiny loopt in de hal en gaat alle groepen langs! 

Dus mocht u vragen hebben kijk op het whiteboard om te zien wanneer Tiny 

langskomt. 

Als u eerder vragen heeft kan u natuurlijk ook altijd bellen naar het CJG voor vragen 

en adviezen. 

De volgende keer dat Tiny hier langs komt is : dinsdag 26 november van 8.30 tot 9.30 

 

 
Opvang 2-4 jaar 

 
 

 

Deze week hebben we het over herfstkleding. We gaan kledingstukken weg toveren 

onder een doek en de kinderen mogen raden welk stuk er weggetoverd is. 

Verder zingen we het liedje ‘pak je laarzen pak je jas’ en lezen we een boekje voor 

over Anna in de herfst.  

Ook gaan we oefenen met ritsen en helpen de kinderen elkaar met jassen en 

schoenen aantrekken.  

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

BSO 

 

Bso Zeeleeuwen, Zeepaardjes en Zeehonden 

 

Het was een gezellige week met elkaar.  

De Zeepaardjes zijn op maandag naar de bibliotheek geweest. 

Tijdens het fruitmoment lezen we de boekjes voor waarbij veel ruimte is voor 

interactie tussen de kinderen over het inhoud/ onderwerp van het boek.  

Ook hebben een paar kinderen meegedaan met de ladder activiteit trefbal spelen.  

 

Wanneer uw kind niet komt in de herfstvakantie wilt u uw kind dan afmelden?  

(Afmelden kan via het ouderportaal)  

Wij wensen iedereen een fijn weekend en een fijne vakantie. 

 

Groetjes Ikram, Asha, Lizan, Guusje, Lieke en Kirsten 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

Op vrijdag 1 november gaan de kleuters een voorstelling in de kuil kijken. Het is een 

muziekvoorstelling en heet: Ella, een swingend eendje. 

 

We gaan weer beginnen met de letter van de week en deze week is dat de  

letter P van paddenstoel. De kinderen mogen iets meenemen wat met deze letter 

begint.  

 

Agenda:  

- maandag 11 november: kinderen vrij ivm studiedag leerkrachten  

- dinsdag 12 november: kinderen vrij ivm studiedag leerkrachten  

- woensdag 20 november: ANWB-dag 

- donderdag 19 december: 17-19 uur: kerstviering op school  

- vrijdag 20 december: kinderen om 12 uur uit  

 

 

 

Groep 1/2 b 

De komende drie weken staat juf Marije nog voor groep ½ b. Deze week is juf Lydia 

er op maandag en vrijdag, juf Marije op donderdag en juf Ineke komt op dinsdag 

en woensdag.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

We gaan gymmen, wilt u denken aan makkelijke kleding? Liefst geen maillots 

 of panty’s.  

Donderdag: 

Het is fruitdag. 

Vrijdag: 

We gaan kijken naar de muziekvoorstelling: Ella, een swingend eendje. 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

Na de vakantie komt er een nieuw meisje bij ons in de klas. Haar naam is Aya.  

 

De letter van de week na de vakantie is de P van paddenstoel.  

 

Groep 2 gaat in de werkles na de vakantie starten met thema herfst. Ze gaan op 

verschillende manieren met dit thema werken.  

 

Groep 3 zal de laatste lessen van kern 2 hebben na de vakantie en daarna starten 

we al weer met kern 3. U krijgt dan weer een blad mee om thuis te oefenen.  

 

Kinderen van groep 3 hebben allemaal een blad mee naar huis gekregen. Daarop 

kunnen ze een rondje kleuren als ze 5 minuten gelezen hebben. Als de kinderen 

maandag na de vakantie met het ingevulde blad komen, krijgen ze een sticker! 

 

Het is heel belangrijk om met uw kind heel veel te lezen (zeker in de vakantie).  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: juf Arianne in de klas  

Dinsdag:  

Woensdag: juf Arianne in de klas  

Donderdag: fruitdag  

Vrijdag:  

- juf Manoeska in de klas  

- voorstelling (tijdens school)  

 

Agenda:  

- maandag 11 november: kinderen vrij ivm studiedag leerkrachten  

- dinsdag 12 november: kinderen vrij ivm studiedag leerkrachten  

- donderdag 19 december: 17-19 uur: kerstviering op school  

- vrijdag 20 december: kinderen om 12 uur uit  

 

Groep 3 

Algemene informatie: 

Na de vakantie ronden we de laatste lessen af van kern 2, en starten we alweer met 

kern 3. De kinderen zullen dan ook weer een nieuw boekje mee naar huis krijgen.  

 

Tijdens de vakantie is het belangrijk om lekker veel te blijven lezen met de kinderen.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym 

Dinsdag:  

Woensdag: 

Donderdag: Het is fruitdag  

Vrijdag: Gym 

 

Voor in de agenda:  

- maandag 11 november: kinderen vrij ivm studiedag leerkrachten  

- dinsdag 12 november: kinderen vrij ivm studiedag leerkrachten  

- donderdag 19 december: 17-19 uur: kerstviering op school  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

- vrijdag 20 december: kinderen om 12 uur uit  

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

 

 Na de vakantie komt er een nieuwe jongen bij ons in de klas. Van harte welkom! 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: gym. Vergeet je gymspullen niet. 

Dinsdag: 

Woensdag:  

Donderdag: Fruitdag 

Vrijdag: gym. Vergeet je gymspullen niet. 

 

Voor in de agenda: 

Maandag 11 nov  Studiedag 

Dinsdag 12 nov  Studiedag 

Donderdag 19 december: 17-19 uur: kerstviering op school  

Vrijdag 20 december: kinderen om 12 uur uit  

 

 

Groep 4-5 

Algemene informatie: 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: gym. Vergeet je gymspullen niet. 

Dinsdag: Juf Saskia aanwezig 

Woensdag:  

Donderdag:  

Vrijdag: gym. Vergeet je gymspullen niet. 

 

Voor in de agenda: 

Maandag 11 nov  Studiedag 

Dinsdag 12 nov  Studiedag 

Donderdag 19 december: 17-19 uur: kerstviering op school  

Vrijdag 20 december: kinderen om 12 uur uit  

 

Groep 5 

Algemene informatie: 

Tafeldiploma’s 

Na de herfstvakantie kun je je tafeldiploma halen. Tot de meivakantie mag je zelf 

aangeven als je er klaar voor bent, na de meivakantie gaan we verplicht afnemen. 

Over het afnemen van het tafeldiploma heb ik aparte informatie verstuurd. 

 

Voor in de agenda: 

31 okt  toets thema 1 Meander. Op het leerblad vind je per thema een QR-code, 

waarmee je een filmpje met de samenvatting kunt bekijken. De toets wordt op 

papier afgenomen.  

1 nov 1e vergadering leerlingenraad 

11 nov  Studiedag 

12 nov  Studiedag 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

09 jan   2e vergadering leerlingenraad 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag:We hebben gym 

Woensdag: 

Donderdag: Toets thema 1 Meander 

Vrijdag:We hebben vandaag gym 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

Tafeldiploma’s 

Als je je tafeldiploma wilt halen, maak dan een afspraak met de juf. Zet hem op, je 

kunt het! 

 

Huiswerk/toetsen: 

We proberen de toetsen zo te plannen dat er maximaal 1 leertoets per week in de 

agenda staat. Meestal kunnen we iets in het programma omdraaien of verschuiven, 

maar soms lukt dit helaas niet, zoals u hieronder kunt zien. We begrijpen dat dit voor 

sommige kinderen lastig is en hebben hier in de klas over gesproken. De kinderen 

hebben mooie tips met elkaar uitgewisseld. 

 

*04 november: Toets Taal “Pronkstukken”, zorg dat je de betekenissen van de 

woorden van de week goed kent. 

*05 november: Toets Engels (Groove me) Song 1-2-3. 

Om deze toets te leren hebben de kinderen een huiswerkboekje meegekregen met 

daarin alle leerbladen voor het hele schooljaar. Op de bladen vind je per song de 

woorden en de zinnen. Voorin het boekje staat hoe je het moet leren. 

 

Voor in de agenda: 

11 nov  Studiedag 

12 nov  Studiedag 

09 jan   2e vergadering leerlingenraad 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Deze week hebben Fiene en Lotus klassendienst.  

Dinsdag:  

- 

Woensdag: 

-Vandaag hebben we gymles van juf Femke. Neem je gymspullen mee. 

-Toets Brandaan (geschiedenis) Thema 6. 

Om deze toets te leren hebben de kinderen een huiswerkboekje meegekregen met 

daarin alle leerbladen voor het hele schooljaar. Op de bladen vind je per thema 

een QR-code, waarmee je een filmpje met de samenvatting kunt bekijken. De toets 

wordt op papier afgenomen.  

-De kinderen van Pittig Plus krijgen vandaag een masterclass Russisch. 

Donderdag: 

-Vandaag hebben Fabius, Marit H. en Dex H. hun actualiteitsbeurt. 

Vrijdag: 

-Vandaag hebben we gymles van juf Femke, neem je gymspullen mee. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

-Vanmiddag is de 1e vergadering van de leerlingenraad. 

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda:  

- 29 oktober prijsuitreiking vredesposter in het gemeentehuis  

- 01 november 1e vergadering leerlingenraad 

- 04 november toets Taal blok familie 

- 11 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 12 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 09 januari vergadering leerlingenraad 

 

Klassendienst 

Emma en Fem 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Vandaag huiswerk nummer 6 inleveren. 

Dinsdag:  

- Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gympullen niet. 

- Vandaag om 16.00 uur vindt de prijsuitreiking van de vredesposter in het 

gemeentehuis te Roelofarendsveen plaats. Burgemeester mevrouw M. van de 

Velde-Menting zal de winnaars bekent maken en de prijzen uitreiken . 

Woensdag: 

Donderdag: 

- Gijs en Tjibbe hebben hun boekbespreking 

- Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gymspullen niet. 

Vrijdag: 

- Vandaag staat juf Birgit voor de groep. 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

De kinderen hebben deze week een korte uitleg gehad van het Nederlandse 

systeem voor voortgezet onderwijs. Ook hebben zij informatie mee kunnen nemen 

van de diverse middelbare scholen in Alphen a/d Rijn.  

In november zijn de voorlopige advies gesprekken. We hopen dat alle kinderen bij 

deze gesprekken aanwezig zijn.  De exacte data horen jullie zo snel mogelijk.  

 

Voor in de agenda:  

-29 oktober nieuwskring Jip en Thijs 

- 29 oktober prijsuitreiking vredesposter in het gemeentehuis  

- 31 oktober inleveren werkwoordspelling 4 

- 01 november toets Engels song 1 t/m 3 

- 01 november 1e vergadering leerlingenraad 

- 11 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 12 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 13 november bezoek Visser ’t Hooft Leiderdorp (voor wie meegaat) 

- 09 januari vergadering leerlingenraad 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Dinsdag: 

- Vandaag staat juf Ellen voor de groep. 

- Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gympullen niet. 

-Vandaag hebben Thijs en Jip hun nieuwskring. 

- Vandaag om 16.00 uur vindt de prijsuitreiking van de vredesposter in het 

gemeentehuis te Roelofarendsveen plaats. Burgemeester mevrouw M. van de 

Velde-Menting zal de winnaars bekent maken en de prijzen uitreiken . 

Woensdag: 

Donderdag: 

-Inleveren huiswerk werkwoordspelling 4 

Vrijdag: 

-Vandaag is de grote toets van Engels over song 1 t/m 3. 

 

 


