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Nieuwsbrief september 2017   

 

 

 
 
 
4 oktober              Inloopspreekuur CJG 8.30 – 9.00 uur 

Start kinderboekenweek 
5 oktober  Stakingsdag, de school gaat een dag dicht 
15 oktober  Afsluiting kinderboekenweek 
16-20 oktober  Herfstvakantie  
24 oktober  Kunstmenu groep 5 en 6 
1 nov.   inloopspreekuur CJG 8.30 – 9.00 uur 

 
 

Startdienst 
Op donderdag 31 augustus vond in de Immanuëlkerk de jaarlijkse startdienst plaats voor alle 
kinderen van de Rijnsburgse basisscholen. Wat een enthousiasme bij het zingen van de 
liedjes! De deurcollecte van de startdienst heeft € 440 opgebracht voor World Servants 
Rijnsburg, waarvoor hartelijk dank! 
 
Groep 1 t/m 4 
Een gezellige drukte, elke morgen in de gang bij de groepen 1 t/m 4. Veel kinderwagens 
versperren echter regelmatig de doorgang voor de kinderen die naar hun klas willen lopen. 
Daarom een vriendelijk verzoek: wilt u kijken of het echt noodzakelijk is om de wagen in de 
gang te parkeren? Misschien kunt u uw kleintje even op de arm mee naar binnen nemen.                                                                                                                  
De kinderen van groep 3 en 4 komen zelfstandig naar binnen. Wilt u er allen voor zorgen dat 
uw kind op tijd in de klas is, want alle groepen willen echt om 8.30u. beginnen.  
 
Kinderboekenweek 2017 
De kinderboekenweek staat uiteraard helemaal in het 
teken van de leesbevordering. Naast boekendates en 
een leesmarathon, gaat elke klas aan de slag met een 
eigen boek. Hieronder leest u wat elke klas gaat doen 
en welk boek zij gaan (voor)lezen.  
 
Kleuters 
Soms lijkt iets heel griezelig, vooral als iemand er een beetje spannend over vertelt... maar 
dan valt het uiteindelijk allemaal mee. Wij gaan werken over de Gruffalo.. Wie zegt u? De 
Gruffalo! De Gruffalo is een monster dat door de muis verzonnen is om zijn vijanden af te 
schrikken. De muis vertelt alle gevaarlijke dieren dat hij geen tijd heeft om opgegeten te 
worden, want hij heeft een afspraak met zijn vriend de Gruffalo. Maar dan blijkt ineens dat de 
Gruffalo echt bestaat. Hij heeft wel zin in een hapje muis. Maar ook nu is de muis weer de 
slimste. Hij neemt de Gruffalo mee op een wandeling om te laten zien dat dieren bang zijn 
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voor de verschrikkelijke muis. Alle dieren vluchten als ze de Gruffalo zien, maar de Gruffalo is 
overtuigd: die muis is inderdaad levensgevaarlijk. Hij neemt de benen, zo snel als zijn eeltige 
knieën hem kunnen dragen. Als u benieuwd bent hoe de Gruffalo er uit ziet.. komt u gerust 
eens kijken in groep Rood of Blauw... Als u durft tenminste! 
 
Groep 3 
Ook in groep 3 staat de Gruffalo centraal. Wij gaan o.a. oefenen voor ‘De Gruffalo, het 
toneelstuk’. Dit gaan we aan het eind van de kinderboekenweek opvoeren voor groep 1, 2 en 
4.  
 
Groep 4  
In groep 4 staat het boek ‘Spekkie en Sproet, de geheimzinnige 
ontdekking’ centraal. Het is feest bij Sproet in de straat. Als een van de 
gasten vraagt of hij binnen even mag bellen omdat zijn mobiel is 
gestolen, willen Spekkie en Sproet hem graag helpen. Maar de volgende 
dag ontdekken ze dat hij helemaal niet de nieuwe buurman is, zoals hij 
zei. En als ze het nummer bellen dat de man op een stukje papier 
gekrabbeld heeft, komen ze iets heel duisters op het spoor…  
 

Groep 5 

‘Lampje’ wordt gelezen in groep 5. Dit is een verhaal over de zee. Over geheimzinnige 
zeewezens en woeste piraten. Over het Zwarte Huis van de Admiraal, waarvan ze zeggen dat 
er een monster woont. Over een grijze vuurtoren op een eiland dat nog net vastzit aan het 
vaste land. Over Lampje, de dochter van de vuurtorenwachter, die iedere avond de 
eenenzestig treden beklimt om het licht aan te steken. Over een stormachtige avond, waarop 
de lucifers op zijn en alles misgaat. 
Maar vooral over dapper zijn en meer kunnen dan je ooit had gedacht! 
 
Groep 6  

Groep 6 gaat aan de hand van het boek ‘Rare geluiden’ een toneelstukje uitwerken en 
opvoeren aan het einde van de Kinderboekenweek. Het boek ‘Rare geluiden’ is een 
toneelleesboek over een oud huis in het bos. Niemand durft er in de buurt te komen. 
Niemand, behalve Bonnie. Zij moet en zal weten wat er aan de hand is ...  
Toneellezen is een vorm van samenlezen waarbij lezers de rol van een personage op zich 
nemen en de teksten hardop voorlezen. Dit bevordert het leesplezier en het lezen met 
intonatie.  
 

Groep 7 
Groep 7 gaat werken met het boek ‘Spuitende slagaders en 
overstromende oceanen’. 
Dit gaat over rampen in en om het huis zoals bijv. brandwonden en 
botbreuken en over grote rampen, zoals aardbevingen en 
overstromingen. 
Niet om de kinderen bang te maken, maar vooral om ze te wijzen op de 
gevaren om ons heen en rampen ver weg. 
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Groep 8 
Groep 8 heeft gekozen voor het boek: De schat van Inktvis Eiland van Reggie Naus. 
Zij gaan het hebben over piraten. Daarbij maken ze een Schatkaart, een piratenboot en nog 
veel meer….. 
 
Op 4 oktober om 8.30 uur is de opening van de kinderboekenweek op het grote plein. Komt u 
ook? 
 
Schoolfotograaf 
Op donderdag 21 september waren de kinderen op 
onze school wel heel mooi gekleed. Want… de 
schoolfotograaf kwam op school. In het speellokaal van 
de kleuters werden de portretfoto’s en de 
broertjes/zusjesfoto’s gemaakt. Het was die dag goed 
weer dus de groepsfoto’s konden buiten worden gemaakt. Ook gingen alle juffen, de meester 
en de conciërge op de foto. De foto’s zijn naar alle waarschijnlijkheid eind volgende week 
klaar. U ontvangt dan een brief met een inlogcode om de foto’s te kunnen inzien en te 
bestellen. 
 
Koel…helder….water!  
Afgelopen maandag zijn er twee medewerkers van Come4Sports op 
school geweest voor de kick off van het Drink Water! project. We hebben 
met de hele school op het plein meegedaan met de ‘waterestafette’. Wat 
een enthousiasme bij de kinderen! Om het drinken van water te 
stimuleren hebben alle leerlingen een bidon gekregen. Vanaf woensdag 
27 september is het op de ONS op woensdag niet alleen fruitdag, maar 
ook waterdag!  
Wereldwijd onderzoek toont aan dat kraanwater drinken gezond is: het is goed voor je hart, 
brein, stofwisseling, alertheid en het voorkomt hoofdpijn. Eén suikerhoudend drankje minder 
per dag leidt al tot gewichtsafname bij schoolkinderen. Daarbij signaleren leerkrachten dat 
leerlingen die overgestapt zijn op water drinken zich beter en langer kunnen concentreren. 
De “Drink Water” campagne van de gemeente, Factor Welzijn en de GGD is natuurlijk vooral 
gericht op de gezondheid van uw kind(eren). Wij staan daar helemaal achter. Maar we zijn 
ook blij met de veel kleinere hoeveelheid afval: zoveel lege pakjes minder!! 
 
Come4Sports heeft tips ontwikkeld over het drinken van water. Onderaan deze nieuwsbrief 
tip 1! 
 
Bezoek aan de leliekwekerij 
Woensdag 20 september bracht groep 5 een bezoek aan de leliekwekerij Lilies of Life, Gebr. 
P&J Ravensbergen in de Kloosterschuur. De kinderen leren deze periode bij aardrijkskunde 
namelijk over allerlei soorten landbouw en tuinbouw en nu konden ze in het echt gaan 
bekijken wat ze in de les hadden gehoord. Deze kwekerij is het familiebedrijf van de man van 
juf Corine R., maar ook van de opa van Luuk. Wat was het bijzonder om de grond te ruiken, de 
warmte van de kas te voelen, het schermdoek in het echt te zien en te merken hoe koud de 
koelcel is. Ze zagen de heftruck, de plantmachine, de oogstmachine, hijsverwarming en 
natuurlijk heel veel lelies, van bol tot bloem. De kinderen vonden al die lelies prachtig, maar 
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het allerleukste vonden ze toch wel dat er zoveel 
kippen rondliepen om het onkruid te 
schoffelen.  Deze kippen waren ooit legkippen, 
maar mogen bij Lilies of Life genieten van een 
rustige oude dag. Door het schoffelen hoeven er 
bijna geen gewasbeschermingsmiddelen meer 
gebruikt te worden. Na de rondleiding door het hele 
bedrijf door de man van juf Corine R. mochten de 

kinderen een bijna lege kap inlopen en de kippen voeren. Alle kinderen hebben ook nog 
bollen geplant die in 2 kisten mee terug naar school zijn gegaan. Daar gaan we met een 
speciale assimilatielamp (vraag maar aan de kinderen van groep 5 wat dat is) in de klas een 
kas nadoen. De ene kist met verlichting en de andere zonder, zodat we over een paar weken 
hopelijk het verschil goed kunnen zien. Nogmaals dank aan alle ouders die konden rijden. 
 

Bijbelse geschiedenis 
De Bijbelverhalen gaan de komende tijd over Isaäk en Rebekka, hun 
zonen Jacob en Esau, de vlucht van Jacob en de zussen Rachel en Lea .   
Wat deze personen allemaal meemaken, zullen we de komende weken 
aan de kinderen vertellen. Misschien ook mooi om deze verhalen thuis 
uit de kinderbijbel voor te lezen.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Juf Linda neemt een kijkje bij de bouwhoek en ziet dat kinderen een bed van de blokken 
gemaakt hebben. 
Oh Patricija, wat lig jij op een mooi bed! Waarop een ander kind zegt: ja ze ligt te bevallen! 
 
In de eerste schoolweek staat de moeder van Saar op het schoolplein haar op te wachten. 
En hoe was het vraagt ze. Heel leuk zegt Saar, ik heb God gezien! 
 
In groep Rood werken we over kleine diertjes. De kinderen horen dat een worm geen ogen en 
oren heeft alleen een mond. 
Geen ogen?? roept een kind. Nee natuurlijk niet zegt Tim anders krijgt hij steeds zand in zijn 
ogen. 
 
In groep 3 zijn we de maanden aan het oefenen. De juf zegt: ‘Na december begint het nieuwe 
jaar, wat is de eerste maand?’ Waarop Léon aarzelend zegt: ‘Groep 4?’ 
 
We leren de ‘r’ in groep 3. Norah maakt het woord ‘rer’. ‘Dat is een Katwijks woord’, zegt 
Norah, ‘en betekent raar!’ 
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Cursus Positief opvoeden! (Triple P) 
 

Op 23 oktober (Alphen) en 25 oktober (Leiden) a.s. van 19.30-21.30 uur start de cursus ‘Positief 

opvoeden!’ (Triple P) voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar met emotionele en/of 

gedragsproblemen. 

Ouders leren het lastige gedrag van hun kind beter begrijpen, een positieve band met hun kind 

ontwikkelen, aandacht besteden aan gewenst gedrag, omgaan met ongewenst gedrag en voorkomen 

dat situaties uit de hand lopen. 

De opvoeding van kinderen is een belangrijke, maar soms zware taak. Simpele, duidelijke tips over hoe 

om te gaan met lastig gedrag kunnen heel prettig zijn. De cursus ‘Positief opvoeden’ kan deze tips 

geven. 

De cursus duurt 8 weken en bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten van 2 uur en 3 telefonische contacten 

met de trainer, kosten € 25,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).  

Aanmelden via www.cjgcursus.nl of via deze link 

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 

Website: www.cjgcursus.nl 

E-mail: info@cjgcursus.nl 

Telefoon:  088 254 23 84 

 @ cjgcursus 

 

 

 

http://www.cjgcursus.nl/
http://cjghm.nl/cursussen/cjg-cursus-positief-opvoeden-alphen-a.d.-rijn/-1/2330/563578
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176
https://twitter.com/cjgcursus
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