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Mededelingen 

Onze app 
Al heel veel ouders hebben zich aangemeld voor onze eigen app. Erg leuk! Wij gaan ook                
steeds meer leuke berichten versturen via de app of zullen foto’s plaatsen. Leuk om als               
ouder te volgen waar de kinderen mee bezig zijn op school. Wilt u dit niet missen: download                 
onze app!  
Dat doe je door gratis ‘basisschool app’ te downloaden en daarna te kiezen voor onze               
school. 

 

 

 

Stichting Opkikker 
Ilse Koene en Stichting Opkikker zijn erg blij zijn met al die            

oude mobieltjes die ontvangen zijn na de spreekbeurt van         

Ilse over Stichting de Opkikker. Super! Maar er kunnen er          

nog veel meer bij! De verzameldoos, waar u oude mobieltjes          

kunt inleveren, staat bij de kist van de gevonden         

voorwerpen op het Achterlaantje.  

Alvast bedankt! 
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Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek 2018 met als thema vriendschap: Kom erbij!               
Woensdag 3 oktober zullen we op school de Kinderboekenweek openen en in de dagen erna               
zullen verschillende activiteiten plaatsvinden om en rond het thema vriendschap. We zullen            
o.a. een vriendschapsslinger maken door de school heen.  
In de bibliotheek zijn ook veel activiteiten te doen voor kinderen tijdens de             
kinderboekenweek. Kijk eens op hun website.  
https://www.bibliotheekwestland.nl/actueel/kinderboekenweek-2015.html 
 
 

Sparen voor de school! 
Vanaf woensdag 3 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding                
van €10, ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school              
van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die                  
we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. 
Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken en zien wat            
onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school               
toekennen. 
Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je School app. Deze app                 
is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App Store of                 
Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je School app kunnen de schoolpunten heel               
makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte kunt u uw gespaarde punten              
ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u ze in achter kunt                  
laten. 
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school. 
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Communie 
Gaat uw kind volgend jaar communie doen of twijfelt u nog of u uw kind communie wilt                 
laten doen? Kom dan op 22 November 2018 om 20.00 uur naar de informatieavond. 
 

Reconstructie Sportlaan 
De graafmachines naderen nu echt onze school aan de Sportlaan. 
De komende weken zullen ook de tegels van het fietspad en het voetpad voor de school                
worden vervangen. Hierdoor zijn wij nog slechter bereikbaar. In overleg met de aannemer             
zullen wij uiteraard voor u en de kinderen een veilige route creëren. En dit kan dagelijks                
verschillen. Vandaar dat wij u via pushberichten verzonden via de schoolapp u hierover             
informeren. De aannemer verwacht dat de werkzaamheden eind oktober zijn afgerond. 
 

Gezonde Sportieve School 

Zwemmen groep 6a 

 

 
Week van de Pauzehap 
De kinderen in groep 1 tot en met 5 hebben afgelopen ervaren en geleerd hoe lekker en leuk                  
het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes. Ze hebben crackers met aardbeien             
gegeten, selderij met mandarijn en banaan met een toefje kwark.  
Dit is een mooie inspiratie voor onze fruitdagen in de week. Weten jullie het nog? 
Op woensdag en vrijdag nemen we een lekker stukje fruit of groente mee naar school als                
tussendoortje. 
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Smaakfeest 
Woensdag 10 oktober is er een smaakfeest op school. Alle kinderen zullen activiteiten doen              
die in teken staan van smaak. Door te proeven, voelen, horen, ruiken en kijken, verkennen               
kinderen hun eten. De kinderen uit groep 8 zullen deze dag de kleuters begeleiden. 
 

We gaan weer meedoen met het Schoolfruitproject + ouders van groep 6 en 7              
opgelet!  
Effectmeting EU-Schoolfruit 2018-2019  
Dit schooljaar doen wij mee met het EU-Schoolfruitprogramma!        
Vanaf 12 november tot 19 april krijgen alle leerlingen 3 stuks           
groente/fruit per leerling per week.  
Daarnaast doen wij ook mee met de effectmeting, bestaande uit een           
leuke vragenlijst over eten voor de leerlingen van groep 6 en 7. De             
vragenlijst wordt drie keer afgenomen bij dezelfde leerlingen,        
verspreid over één jaar. Onderzoekers van Wageningen Universiteit        
komen naar school om te helpen met het afnemen van de vragenlijst.  
  
Wat te meten?  
Er wordt gekeken in hoeverre de beschikbaarheid van groente en          
fruit (EU-Schoolfruit) en voedseleducatie (Smaaklessen) ervoor      
zorgen dat kinderen meer weten over groente en fruit.  
  
Informatiebrief  
Alle ouders van groep 6 en 7 ontvangen binnenkort een informatiebrief over deze             
effectmeting, waarbij ook een bezwaarformulier wordt toegevoegd met antwoordenvelop.         
Ouders die bezwaar hebben tegen deelname van hun kind kunnen dit bezwaarformulier            
invullen en retour sturen naar Wageningen Universiteit.  
 

Goudvinder 
In oktober starten de groepstrainingen weer.  
De trainingen hebben als doel kinderen een steuntje in de rug te geven. 
Bijvoorbeeld voor kinderen die moeite hebben met het uiten van hun emoties, hun grenzen              
lastig aan kunnen geven, laag zelfbeeld hebben, een fixed mindset hebben. Zomaar even een              
greep uit de doelen die we stellen voor kids die in de groepstraining zitten.  
We hebben nog een paar plekjes, dus als je nog kinderen in je vizier hebt die wel een                  
steuntje in de rug kunnen gebruiken, is het wellicht een goede tip. 
Sterker in de wereld staan - groep 7 & 8 kinderen - Den Hoorn - nog 3 plekjes 
Sterker in de groep staan - groep 4 & 5 & 6 kinderen - Naaldwijk - nog 1 plekje 
 
Eventueel nog hier de site voor meer info: https://goudvinder.nl/groepstraining-kind/ 
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Reiswijze 
Wil je meer zelfvertrouwen en sterker in je schoenen staan? Zou je meer willen ontspannen               
en je angsten overwinnen? 
Welkom bij Reiswijze. Mariska van der Meijs is trainer en therapeut en ze ontdek graag               
samen met kinderen welke weg naar ontspanning, vertrouwen en kracht er bij hen past.              
Door nieuwsgierig en open te kijken naar de oorsprong van je overtuigingen, vaste patronen              
en behoeften ontstaat er ruimte voor inzicht en oplossingen. 
 
Op donderdag 4 oktober a.s. start er weer een training “Positief Denken” voor kinderen uit               
groep 6, 7 en 8 waarin kinderen vaardigheden en tools leren om: 

● Makkelijker met stressvolle situaties om te gaan 
● Stress bij zichzelf te leren herkennen  
● Makkelijker in slaap te vallen  
● Voor zichzelf te leren opkomen  
● Met kritiek te leren omgaan  
● Zich te ontspannen   

 
Kan jouw kind of ken je een kind uit groep 6, 7 en 8 die deze vaardigheden en tools kan                    
gebruiken, meldt je kind dan zo snel mogelijk aan. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar               
voor deze training. 
Bovendien bied ik de ouders ook een training aan waarin zij dezelfde tools, vaardigheden              
leren als de kinderen. Hierdoor kan je als ouder ook je kind daarin blijvend ondersteunen. 
 
Aanmelden kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar mariska@reiswijze.nl 
 

Vakantiebijbeldagen 
Bestemd voor alle basisschoolleerlingen 
Ook dit jaar in de herfstvakantie worden weer 2 gezellige vakantiebijbeldagen           
georganiseerd! Deze vinden plaats op dinsdagochtend 23 oktober en woensdagochtend 24           
oktober 2018. 
Alle basisschoolleerlingen zijn van harte welkom om met        
elkaar te zingen, knutselen, luisteren naar bijbelverhalen,       
spelletjes te doen, etc. 
 

Het thema dit jaar is ‘(T)op Survival’. 
 
Beide dagen beginnen we om 9.30 uur (inloop vanaf 9.00 uur)           
en de kinderen kunnen om 12.00 uur weer opgehaald worden.          
Dit alles zal plaatsvinden in de Prins Willem Alexander School,          
van Haemstedestraat 28 in De Lier. 
 
Omdat we heel graag willen weten wie er komen is vooraf inschrijven wel noodzakelijk. We               
vragen jullie je uiterlijk 18 oktober op te geven via vakantiebijbelweekdelier@gmail.com.           
Vergeet niet je naam, groep en telefoonnummer te vermelden. Geef ook duidelijk aan of je               
op beide dagen komt of alleen op dinsdag of woensdag. We vragen een kleine vergoeding               
van €1,- per kind per ochtend. Via de e-mail informeren we over eventuele extra informatie. 
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AGENDA 
maandag 1 okt. Groep 1/2a en 1/2b bibliotheekbezoek 
dinsdag 2 okt. Groep 1/2c en 1/2d bibliotheekbezoek 
woensdag 3 okt. Start Kinderboekenweek (tot  
woensdag 3 okt. Inloopkwartier groep 1 t/m 3 
vrijdag 5 okt. Dag van de leerkracht 
woensdag 10 okt. Smaakfeest (voor alle groepen) 
maandag 15 okt. Schoolfotograaf  
woensdag 17 okt. Inloopkwartier groep 1 en 2 
donderdag 18 okt. Groep 5B Museumbezoek 
20 -28 okt. Herfstvakantie 
 
Elke dinsdag- en donderdagochtend van 08.30 - 09.30 uur inloopspreekuur bij Simone op de              
Sportlaan (IB’er) 
 
Studiedagen: vrijdag 22 februari 2019, maandag 1 juli 2019 
Studiemiddagen: donderdagmiddag 15 november 2018, donderdagmiddag 
4 april 2019, dinsdagmiddag 4 juni 2019 
 
De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u 19 oktober 
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