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Personalia 

Psalm 8 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 

machtige God, Gij die uw majesteit 

ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

Lied van de maand 

Juffrouw Annemiek is bevallen van een 

dochter: Sofie Elisabeth. 

Wij feliciteren onze collega en haar 
man van harte met deze gezinsuitbrei-

ding. 

Schooljaar 2017 - 2018 
Met frisse moed zijn we weer gestart 
met een nieuw schooljaar. 
Nieuwe kinderen en hun ouders he-
ten we van harte welkom.  
De algemene communicatie zal steeds 
meer via Isy gaan en als het goed is 
hebben de nieuwkomers en zij die nog 
geen account aangemaakt hadden, 
hiervoor een inlogcode ontvangen. 
Het is dus zaak om hier geregeld op in 
te loggen om bij te blijven. In veruit de 
meeste gevallen krijgt u een mailtje 
dat er nieuws is. 
 
Tegelijk met ons is het Opstapje in 
ons lokaal aan het binnenplein gestart. 
Alles lekker nieuw en beschut spelen 
op de patio, die daarvoor helemaal 
nieuw is ingericht. Daarmee wordt de 
samenwerking bevorderd en zal de 
overgang van peuterspeelzaal naar 
groep 1 waarschijnlijk ook vergemak-
kelijkt worden. 

02 4A Maurits Ruiter 
03 5B Ilse Marelis   
05 6B Fabiënne Vooys  
07 7b Fer Ooms 
07 1A Timo Beije 
10 3B Nick van der Burg 
10 4B Jason van der  Bent 
11 3a Lieke Zandbergen 
11 4B Annabel van der Nagel 
11 7A Mette Houwaard 
12 4A Thijmen Rijsdam 
13 6B Chris de Haas 
13 8A Merijn Hogewoning 
14 3b Lucas van 't Hof  
14 5B Demi de Mooij  
14 7A Davi Kuijt 
15 4B Femke van der Laan 
15 7B Fleur Holten 
17 6B Jente van den Hoek 
18 4A Daley Beekink  
18 6B Milou Vink 
19 1B Yenthe van Duijvenvoorde 
19 5A Rosanne Brouwer 
20 1B Jefta Haasnoot 
22 3B Femke van Duijvenvoorde 
24 1C Bart van Duijvenbode 
24 1C Jill Freke 
26 6A Noortje Koekebakker 
28 3b Sven Mulder 
29 6b Eva van Duijn 
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Kleuteroptocht 

Hierbij een dringende oproep aan de ouders 
van onze kleuters. De karren voor de optocht 
moeten versierd worden. Op dinsdag 5 
september maken we in de school de 
attributen en op maandag 11 september, 
versieren we de karren bij boer Van 
Leeuwen. Om het er allemaal feestelijk uit te 
laten zien hebben we de hulp nodig van veel 
ouders (Vooral ook van vaders op 11 
september!). 

Geboren 

Woensdag gruitendag 

Enige jaren geleden hebben we als test de 
woensdag tot “gruitdag” uitgeroepen. 
Dit bleek zo aan te slaan bij ouders en kin-
deren dat we het principe erin gehouden 
hebben. Gelukkig is het zo dat vrijwel alle 
ouders en kinderen dit initiatief steunen. 
Die paar ouders die er even niet zo op 
gelet hebben roepen we nu op om ook 
weer hun kind op de woensdag als tussen-
doortje iets van groente of fruit mee te 
geven. 

Infoboekje 
In het kader van meer digitaal communiceren 
maar ook van bezuinigen hebben we dit jaar  
het infoboekje niet meer laten afdrukken. Het 
staat als download op de website maar de 
teksten staan ook apart op onderwerp op de 
website zodat u overal snel kunt vinden wat u 

weten wilt. 

Optocht 

Het thema van dit jaar is: kinder tv programma’s 

 

01              De Biba boerderij 

1a 2a           Smurfen 

1b 2b          Pipi Langkous 

1c2c  Freek in het wild 

3  Sprookjesboom 

4  Wickie de Viking 

5  Sponge Bob 

6  Heel Holland bakt 

7  Checkpoint 

8  Sesamstraat 

Ons klavertje vier 

Vier blaadjes aan een stengeltje 

Voor elk blad een bengeltje 

Elke bengel zijn eigen verhaal 

En we houden van ze allemaal. 

 

Op 1 juli kregen Kian, Vienna & Ravi Molenaar 

een broertje: 

Troy 
Wij feliciteren de familie Molenaar van harte 

met hun vierde klaverblaadje. 

Een klavertje 4 staat voor geluk en uiteraard 
wensen we dat de ouders en broertjes en zus-

je dat volop mogen ervaren. 
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Met de predikanten van de Gereformeerde en de Hervormde kerk zullen we weer een aantal activi-

teiten plannen voor het komende jaar. 

Zo is er weer een samenkomst in de Ned. Herv. Kerk op de biddag en de dankdag. 

Houden we weer een soort themadienst die op school voorbereid wordt en in de beide kerken 

wordt afgesloten. 

Verder gaan de groepen 5 op bezoek naar de Gereformeerde kerk en de groepen 6 naar de Ned. 
Hervormde kerk. Deze kinderen worden daar ontvangen door de dominee en krijgen een rondleiding 
met een toelichting over het een en ander. En daar mogen ze natuurlijk vragen stellen. Van de domi-

nees weet ik dat die veelvuldig gesteld worden en dat de  kinderen het heel leuke bezoeken vinden. 

Natuurlijk is er nog steeds het lied van de maand, dat de eerste dienst van de maand daarop volgend, 

in de kerk gezongen wordt. 

Tegen het eind van het schooljaar komen de dominees in de groepen 8 vertellen over catechese.  

Samen (op weg) 

In de tijd van de paardenmarkt zal waarschijnlijk het bruggetje in de Oosterleestraat 
weer opengesteld worden. Daarmee wordt die straat langs school weer de enige 
doorgaande weg door Valkenburg. We hebben deze situatie natuurlijk al vaker gehad 
en hebben begrip, maar een waarschuwing naar ouders en kinderen blijft op zijn 
plaats! Als het bruggetje open is, wordt de verkeerssituatie rondom school een stuk 
onveiliger. Gelukkig heeft de gemeente inmiddels een stuk beter aangegeven dat hier 
een school staat en is de verkeersdrempel ook blijven liggen, maar toch lijkt het soms 

net een racebaan. 

Dus: druk uw kind op het hart om heel goed uit te kijken. Stuur het, als het kan, lopend naar school. 
Breng en haal uw kind, als u het niet helemaal vertrouwt, maar doe dat dan natuurlijk liever niet met 

de auto! 

Doorgaande weg 

Geboren 

Drie kindjes voor altijd samen 
En toch zo heel apart 
Met ieder een eigen plekje 
Een plaatsje in ons hart. 

 
Van de familie Heemskerk ontvingen we een kaartje waar-
mee zij ons de geboorte van 
 

Nyssa 
 
meedelen op 5 juli. Het is al weer een tijdje geleden maar 
er was geen eerdere gelegenheid om dit op te nemen in 
onze nieuwsbrief. 
Onze hartelijke felicitaties! 
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CJG 

CJG-medewerkers op uw basisschool 

U kunt contact opnemen met de CJG-medewerkers op uw school via 088  254 23 84 of doe bij 

school navraag over het spreekuur. 

Voor direct contact met de Jeugdgezondheidszorg bel: 088 308 32 36.  

Voor direct contact met het Jeugd- en gezinsteam bel: 088 254 23 69  

 

CJG Rijnsburg 

Burgemeester Koomansplein 1 

088 – 254 23 84 

www.cjgkatwijk.nl / www.hoezitdat.info 

CJG Rijnsburg is ook te vinden via Facebook: www.facebook.com/cjgkatwijk . 

 
LOGOPEDIE 
De logopedie valt onder de gemeente Katwijk en niet meer onder de GGD. Onze logopediste is 
Doreen Verhaar. Zij is op gezette tijden op school. Indien gewenst kunt u zelf of via de leerkracht 
een afspraak maken. 
De werkzaamheden zullen bestaan uit: 
5-jarige kleuters: screening naar spraak-taal en luisterfunctie 
groep 1 en 2: voorlichting in projectvorm 
alle leerlingen: vervolgacties: in overleg met ouders doorverwijzen 
    onderzoek op verzoek 

Geboren 

Hij zegent je oogjes met kleuren en licht 
dan blijven steeds op het wonder gericht. 
Hij zegent je mondje zodat het vaak lacht 
en woorden zal spreken war iemand op wacht. 
Hij zegent je handjes nog teder en klein 
zodat ze vol liefde en kracht mogen zijn. 
Hij zegent jou zelf in de naam van de Heer 
zodat Hij je dragen zal, elke dag weer. 

 
Op 6 augustus werd  
 

Hugo  
 
geboren. 
 
Hugo is een zoon van Dick en Miranda Heemskerk en 
een broertje van Julian en Dirk. 
Wij feliciteren de familie van harte met de geboorte 
van Hugo. 
Wat een mooi gedicht! Meer valt er niet te wensen. 



De regels rondom het trakteren als een kind jarig is: 
 
Een jarig kind: 
• trakteert alleen zijn/haar eigen klas (en de eigen leerkracht als 

hij / zij dat wil) 
• gaat langs alle collega’s om gefeliciteerd te worden. Op een 

speciaal papier zetten we onze felicitatie. 
• gaat op de foto (dat probeer ik nog vol te houden) met twee 

vriendjes/vriendinnetjes 
• de foto en het felicitatievel gaat z.s.m. mee naar huis als 

“cadeautje van school” 
• de foto is terug te vinden en te downloaden via de website 

Traktaties in andere groepen 
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Welkom op school 

30-08 Matteo Hendriksen 
08-09 Nikki Mertens 
12-09 Wim Star 
14-09 Josephine v.d. Nagel 
24-09 Daan van der Bent 
24-09 Scott van der Zwart   

Plekje over 

Groepen 8 werken met 
snappet. Vrijwel alle ver-
werkingsopdrachten 

gaan via het tablet. 
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Jaaroverzicht 2017 – 2018 
28 augustus  Voorlichtingsvond groepen 7 en 8 
31 augustus  Voorlichtingsavond groepen 6a en 6b 
4 september                     Voorlichtingsavond groepen 3a en 3b 
5 september                     Voorlichtingsavond groepen 4a en 4b en 5a 
7 september                     Voorlichtingsavond groepen 5b 
7 september                     Werkdag paardenmarkt op school 
11 september  werkavond paardenmarkt karren versieren 
13 september                   paardenmarkt vrij 
14 september                   paardenmarkt optocht lopen 
18 september                   voorlichtingsavond kleuters 
2 oktober  fotograaf hoofdlocatie 
3 oktober  fotograaf dislocatie 
25 oktober  fotograaf broertjes en zusjes, woensdagmiddag via reserveren 
1 november  fotograaf rest broertjes en zusjes, woensdagmiddag via reserveren. 

Agenda 

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd om de voorlichtingsavonden die we aan het begin van elk 
schooljaar houden, bij te wonen. De data staan hierboven. 
De avonden worden gehouden in de lokalen van de leerkracht uw kind en ze beginnen om 19.30 uur. 
Het is een prachtige gelegenheid om de leerkracht van uw kind te leren kennen en eens te bekijken 
welke leerstof uw kind aangeboden zal worden. U hoort of uw kind huiswerk meekrijgt en op welke 
dagen. Ook kunt u natuurlijk uw vragen en opmerkingen kwijt. 
Uiteraard bent u niet verplicht deze avond bij te wonen, maar we moeten eerlijk toegeven dat we het 
storend vinden als we gedurende het jaar zaken moeten vertellen of uitleggen, die uitgebreid op die 
avond aan de orde geweest zijn. Het komt echt voor dat bij het eerste rapport (en zelfs bij het twee-
de) ouders zeggen: “Heeft ’ie huiswerk dan? Oh ja? Op welke dagen? Oh, dan zal ik hem/haar eens 
achter de broek aan zitten”. Meestal valt dan, zoals u zult begrijpen, een of ander cijfer tegen. 

Voorlichtingsavonden 

Geboren 
Elk kind is een geschenk van God 
Dank u Heer! 

 
 
De familie van der Plas liet ons via een kaartje we-
ten dat zij dankbaar en gelukkig zijn met de ge-
boorte van hun zoon en broertje 
 

Jan 
 
op 24 augustus 
 
Wij feliciteren ouders en zusjes van harte met dit 
geschenk van God. 
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Een paar klassen beginnen een kwartiertje 

eerder. Dik gedrukt. 

Die klassen ruilen na een half jaar om met 

hun parallelklas. 

Ook moet u bij dit schema even rekening 
houden als u uw kind ophaalt, bijvoorbeeld 
tussen de middag. Het is mogelijk dat het 
dan nog van de gymnastiek terug moet ko-

men. 

Even rekening mee houden 

Vakantierooster 2017 - 2018 

Maandag    Woensdag 

09.15-10.00 groep 3B  08.45-09.30 groep 6A 
10.00-10.45 groep 3A  09.30-10.15 groep 7B 
10.45-11.30 groep 4A  10.15-11.00 groep 4B 

11.30-12.15 groep 4B  11.00-11.45 groep 5B 

13.15-14.00 groep 8A  11.45-12.30 groep 5A 
14.00-14.45 groep 7A 

14.45-15.30 groep 6B 

 

Donderdag   Vrijdag 

08.30-09.15 groep 6B 08.30-09.15 groep 
7B 
09.15-10.00 groep 7A  09.15-10.00 groep 8B 
10.00-10.45 groep 3B  10.00-10.45 groep 5A 
10.45-11.30 groep 3A  10.45-11.30 groep 5B 

11.30-12.15 groep 4A  11.30-12.15 groep 6A 

Gymrooster eerste halfjaar 

 

Paardenmarkt 13-09-2017 t/m 14-09-2017  

Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017 

Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018 

Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018 

Paasvakantie 30-03-2018 t/m 02-04-2018 

Koningsdag 27-04-2018  Sluit aan op meivakantie. 

Meivakantie 30-04-2018 t/m 11-05-2018 

Hemelvaart   Valt in meivakantie 

Pinksteren 21-05-2018    

Zomervakantie 16-07-2018 t/m 24-08-2018 

Opmerkingen: 

Middag voor de Kerstvakantie vrij!   22 december 2017 

Middag voor de zomervakantie vrij!  13 juli 2018 

Vrijdagmiddagen voor de andere vakanties:  Continurooster, groepen 5 t/m 8 tot 14.00 uur 

Studiedag, kinderen vrij   vrijdag 23 februari 2018 = vrijdag voor de voorjaarsva-

kantie 


