Nieuwsbrief januari 2020

Donderdag en vrijdag 30 en 31 jan.
Dinsdag 4 febr.
Woensdag 5 febr.
Vrijdag 7 febr.
Zondag 9 febr.
Dinsdag 11 febr.
Donderdag 13 febr.

Stakingsdagen onderwijs, leerlingen zijn vrij
Gebedsgroep
Studiedag, leerlingen zijn vrij
Warme truiendag
Themadienst “Kerk en School”
Rapportavond
Rapportavond

Themadienst “Kerk en School”
Op zondag 9 februari hebben wij de jaarlijkse Themadienst met onze school in de
Immanuëlkerk. We beginnen om 09.00 uur. Ds. P. van der Ende zal de dominee zijn
in deze dienst.
Thema is : " Wie ben ik? Wie is Jezus?“
Alle kinderen oefenen hard om de liedjes te zingen. Diverse kinderen hebben een rol in deze
dienst! Ook brengt de dominee in de week voorafgaand aan de dienst een bezoekje in alle
groepen. Tijdens de dienst is er ook een collecte.
De kinderen zitten gewoon bij de ouders in de bank. Er is oppas aanwezig voor de kinderen
tot 4 jaar. We hopen u allen zondag 9 februari in de kerk te zien!

Kerstcollecte
Namens World Servants Rijnsburg willen wij alle ouders en kinderen bedanken
voor hun inzet, dankzij jullie is er maar liefst € 950,- voor ons opgehaald! Dit geld
zal een bijdrage zijn voor de kosten van het bouwen van schoolgebouwen in
ontwikkelingslanden en de vliegtickets. Kortom, het zal goed worden besteed!
Namens World Servants Rijnsburg, BEDANKT!
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Aanmelding nieuwe leerlingen
Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om nieuwe leerlingen aan te melden voor het komende
cursusjaar. Alle kinderen die vòòr 31 dec. 2021 vier jaar worden, kunnen tot 21 febr. a.s.
aangemeld worden.
Voor ouders die al een kind op school hebben, kunnen een inschrijfformulier ophalen bij de
directie. Wanneer u in uw omgeving ouders kent met een “kleintje”, dan kunt u hen laten
weten dat het mogelijk is om een kennismakingsafspraak te maken op school.

(Tijdelijk) afscheid juf Melanie
Donderdag 16 januari heeft Juf Melanie afscheid
genomen van groep 6, omdat zij gaat genieten van
haar zwangerschapsverlof. De leerlingen van groep
6 hebben met elkaar een surprise babyshower
georganiseerd. Er was een high tea met heerlijke
hapjes en we hebben de grote zwangerschapsquiz
gespeeld, welke glorieus werd gewonnen door Juf
Melanie zelf. Alle hulpouders nogmaals dank voor
de organisatie. Het was zeer geslaagd!

Juf Melanie wordt tot de
voorjaarsvakantie vervangen door
meester Maarten (donderdag) en juf
Beatrix (vrijdag). Na de
voorjaarsvakantie staat juf Corine
Moes op donderdag en vrijdag voor
groep 6. We wensen haar een fijne
tijd en zijn natuurlijk, met haar, heel
benieuwd naar haar baby!.

Judoles
De laatste judoles wordt, in verband met de staking, verschoven naar dinsdag 4 februari.
U bent van harte welkom om bij deze laatste les aanwezig te zijn!
De lessen zijn in de gymzaal aan de Korte Vaart.
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Hieronder de tijden:
09.15 uur:
groep 5
10.00 uur:
groep 6
10.45 uur:
groep 7
11.30 uur:
groep 8
Pauze
13.15 uur:
groep 3
14.00 uur:
groep 4

Hulp voor de conciërge
Joop, onze conciërge, doet veel klusjes in en rond de school. Daar zijn we uiteraard erg blij
mee. Soms zijn er zaken die lastig zijn om alleen te doen. Welke handige vader, moeder, opa,
oma, klusjesman/vrouw wil Joop zo af en toe helpen? Aanmelden kan bij Joop of bij Beatrix.

Voorleesdagen
Op woensdag 22 januari zijn in het land de voorleesdagen van start gegaan. Op school was er
in alle groepen een heuse speeddate. Hoe promoot je je favoriete leesboek? Het was een
groot succes.
Maar er was nog meer: er zijn twee schrijfsters op school geweest.
Voor de groepen 5 t/m 8 is Rian Visser op school geweest:
Op maandag 20 januari hebben wij op school
bezoek gehad van de schrijfster Rian Visser. Ze heeft
veel verteld over hoe zij een boek schrijft en dat zij
ook boeken vormgeeft. Er is een stukje uit het boek
Robotoorlog: Geheime kracht voorgelezen en ze
heeft laten zien dat je op haar site naar de
boekpromoties van haar boeken kunt gaan, je kunt
hier ook dagboeken van de karakters uit haar
boeken vinden. Ondertussen mochten de kinderen
allemaal vragen aan haar stellen. De kinderen
waren erg enthousiast over haar bezoek.
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Voor de groep 1 t/m 4 is Vivian den Hollander op school geweest:
Donderdagmiddag kwam Vivian den Hollander Naar onze school, voor de kinderen van de
onderbouw. Groep 3 en 4 hoorden een verhaal over Spekkie en Sproet die in de trein van alles
meemaakten. Ook werden er nog twee liedjes gezongen en hebben de kinderen haar veel
vragen gesteld.

Aan de kleuters vertelde ze het verhaal van Opa en Oma Pannenkoek. Lisa en Jimmy mochten
bij hen logeren. Samen met de kinderen werd er nagedacht over wat je dan eigenlijk mee
neemt als je gaat logeren? De kinderen noemden allerlei dingen op en we zongen er ook nog
een liedje over. We mochten ook helpen bij het verzinnen van een nieuw boek, waar kon
Vivian den Hollander nu nog een boek over schrijven? Zelf wist ze even geen onderwerp meer..
de kinderen hadden ideeën genoeg! Verjaardag, Circus of het krijgen van een bril.. Wie weet
zien we ooit nog eens boek met dit onderwerp verschijnen!
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Kom in de klas
Bent u ook zo benieuwd wat uw kind(eren) zo de hele
dag doen op school? Dat snappen we best! Daarom lijkt
het ons erg leuk voor u, om een les bij te wonen in de
klas van uw kind(eren). In de week van 16 maart bent u
van harte welkom. U begrijpt dat we niet heel veel
ouders tegelijk kunnen verwelkomen, daarom is het
wel noodzakelijk dat u zich inschrijft voor een bepaalde les. Er zijn verschillende tijdsblokken.
Tijdens de rapportavonden kunt u al intekenen! En indien nodig, ook daarna.
Dan hangen er inschrijflijsten in de hal bij de kleuters voor de lessen van groep 1 t/m 4.
Voor groep 5 t/m 8 hangen de lijsten in de gang tegenover de directiekamer.
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