
 

 
 
 

 

Nieuwsbrief 16 november 2018 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf maandag staat er weer van alles te gebeuren rond Sinterklaas.  

Hou de app/facebook goed in de gaten!  
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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. 

 

 
Ouderavond Eerste Heilige Communie (EHC)  
Een mooi aantal aanmeldingen voor deelname aan de Eerste Heilige Communie voor            
kinderen van groep 4 is binnen. Het traject gaat nu bijna van start.  
Ouderavond  
Graag nodigen wij de ouders van toekomstige communicanten uit voor de informatieve            
avond op donderdag 22 november 2018. Ook als u nog twijfelt kunt u vrijblijvend naar deze                
avond komen. Tijdens deze avond zal ook Pastoor Steenvoorden aanwezig zijn. U krijgt dan              
meer informatie over de betekenis van de eucharistie en de wijze van voorbereiden.   
U kunt zich opgeven als hulpouder bij de verschillende activiteiten. Wilt u daarom uw              
agenda meenemen? De avond vindt plaats in de aula van Basisschool ‘De Achtsprong’ aan de               
Sportlaan en duurt van 19.45 uur tot uiterlijk 22.00 uur.   
Kosten  
De kosten voor het project en de deelname aan de Eerste Heilige Communie zijn € 30,00.  
Wij verzoeken u dit bedrag contant (graag gepast) op de ouderavond te voldoen.   
Aanmelden kan nog steeds!  
Wij vragen u vriendelijk het inschrijfformulier op de website van de kerk in te vullen               
(digitaal). Ook voor kinderen die niet op basisschool ‘De Achtsprong' zitten.   
Bijgaand treft u de link aan:  
http://www.rkwestland.nl/federatie/nieuws/inschrijving-ehc-de-lier-vanaf-nu-mogelijk/   
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Kerstviering met kinderkoor!! 
Het lijkt misschien nog wat ver, maar de Kerst         
begint er al weer aan te komen. 
Het Kinderkoor de Keten is, na 17 keer kerst         
gevierd te hebben, gestopt met bestaan. 
Dat is natuurlijk ontzettend jammer, want wat is        
een Gezinskerstviering zonder kinderkoor!? 
Nu hebben wij na 'hoog beraad' het volgende        
bedacht....... 
Wij gaan een Projectkoor maken alleen voor de        
Kerstviering. 
Zo kan er in de kerk tóch een hele mooie kerstviering plaatsvinden! 
 
Dit houdt in: 
* Alle kinderen van De Achtsprong mogen meedoen, vanaf groep 4 t/m groep 8 
* we repeteren 4x een uur op woensdagmorgen vanaf 11.30 tot 12.30 uur, onder schooltijd               
en één keer op vrijdag. (Natuurlijk repeteren we niet op 5 december!) 
* start is op 21 november en we repeteren tot en met 19 december in de aula van de                   
Sportlaan 
* de generale repetitie is op zondagmiddag 23 december (de tijd wordt nog bekend              
gemaakt), want we gaan nog een keer oefenen met muzikanten erbij. 
 
De kinderen die meedoen, vormen het kinder-kerstkoor tijdens de viering op kerstavond, 24             
december. Die kinderen zitten lekker vooraan en kunnen alles goed zien en horen. 
De viering start om 18.00 uur in de katholieke kerk. ( De koorkinderen worden om 17.00 uur                 
verwacht) 
Deze viering staat dus los van het schoolkerstfeest! (Daar kunnen de kinderen dus gewoon              
aan meedoen.) 
Als uw kind mee wil doen met het kinder-kerstkoor, kan dat door opgeven via de mail:                
aadmiekepersoon@gmail.com, zodat wij weten wie we uit de klas kunnen halen voor de             
repetitie. 
 
We hopen dat er veel kinderen aan dit project-koor zullen deelnemen, zodat we er met               
elkaar een prachtige kinder-kerst-viering van kunnen maken. 
 
Joshjah v Rodijnen, Mieke Persoon, Sonja Soonius (06-29143246 voor evt vragen) 
  

3 

mailto:aadmiekepersoon@gmail.com


 

Open dagen. 
U bent op zoek naar een basisschool voor uw kind dan bent u van harte welkom op deze                  
open dagen. Deze staan gepland op: 
Donderdagavond 31 januari tussen 19.00 uur en 21.00 uur 
Vrijdag 1 februari tussen 8.30 uur en 17.00 uur 
Zaterdag 2 februari tussen 9.30 uur en 13.00 uur 
Uiteraard staat het u vrij om buiten deze open dagen om een afspraak met ons te maken.                 
Een voordeel hiervan is dat wij wat meer tijd voor u beschikbaar hebben en u kunt de school                  
in werk zien tijdens een normale schooldag. 
Afspraak maken kan telefonisch of via de mail. 
Telefonisch: 0174-527143 vraag naar Ilse Wubben of Sjaak Pex 
Mailadres: info@achtsprong.wsko.nl 
 

Vakantieregeling voor het schooljaar 2019-2020 
Hieronder het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020. Er zullen hier nog extra vrije             
dagen aan toegevoegd worden, i.v.m. studiedagen.  
Het vakantierooster is ook al te vinden in de jaarkalender.  
 

Vakantiedagen (Speciaal) basisonderwijs VO 

Herfstvakantie Zaterdag 19 oktober t/m  
zondag 27 oktober 2019 

Idem 

Kerstvakantie Zaterdag 21 december 2019 t/m 
zondag 5 januari 2020 

Idem 

Voorjaarsvakantie Zaterdag 22 februari t/m  
zondag 1 maart 2020 

Idem 

Pasen Vrijdag 10 april t/m  
maandag 13 april 2020 

Idem 

Meivakantie Zaterdag 25 april t/m  
zondag 10 mei 2020 

ISW zaterdag 18 april t/m 
zondag 3 mei 2020 

Koningsdag in 
meivakantie 

Maandag in meivakantie  
(27 april 2020) 

Idem 
 

Hemelvaart Donderdag 21 mei t/m  
zondag 24 mei 2020 

Idem 

Pinksteren Zaterdag 30 mei t/m  
maandag 1 juni 2020 

Idem 

Zomervakantie 2020 Zaterdag 18 juli t/m  
zondag 30 augustus 2020 

Idem 
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Voorlezen bij de Rode Ridder, 
We gingen dinsdag 6 november voorlezen bij de Rode Ridder.  
Wij vonden het heel leuk maar de kinderen vonden het nog           
spannend. Sommige kenden al een paar kinderen maar de         
meesten niet. 
Misschien gaan we met Kerst en Pasen ook nog voorlezen. De           
peuterjuffen vonden het heel leuk en wij hadden veel plezier.          
De peuters vonden het heel interessant. Dat was heel leuk voor           
ons. We hadden interessante boeken meegenomen zoals       
Nijntje, Woezel en Pip. 
Het was super gaaf. 
Julia en levi uit groep 5B 
 

  
Groep 7/8 gaat meedoen aan MediaMasters! 
Of we het nu hebben over tv, internet, apps, games of smartphones: media zijn overal en                
iedere leerling maakt er gebruik van. Mediawijs zijn is daarom steeds belangrijker. Hoe             
werken media, wat hebben ze voor invloed en wat kun je ermee? Dat ontdekken onze               
leerlingen in MediaMasters, de serious game voor groep 7 en 8 die wordt gespeeld tijdens               
de Week van de Mediawijsheid (16 tot en met 23 november 2018) door duizenden kinderen               
in heel Nederland. 
  
Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de      
kansen en de gevaren van media. Leerlingen       
worden gedurende vijf speldagen uitgedaagd om      
de hoofdrolspelers in MediaMasters te helpen.      
Hiervoor moeten zij in de klas en thuis        
MediaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en      
opdrachten die te maken hebben met thema’s op        
het gebied van mediawijsheid. De klas die hiermee        
de meeste bits scoort, mag zich de meest        
mediawijze klas van Nederland noemen en wint       
mooie prijzen. Iedere leerling ontvangt na afloop een MediaMasters-certificaat van          
deelname. Kijk voor meer informatie op: www.mediamasters.nl.  
  
Week van de Mediawijsheid 
MediaMasters wordt gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november             
2018) Het thema luidt: ‘Heb jij het onder de duim?’. Tijdens deze week roept              
Mediawijzer.net docenten, professionals, ouders, kinderen en jongeren op om zowel thuis           
als in de klas samen in gesprek te gaan over ons online gedrag en mediawijze vaardigheden.                
Kijk voor meer informatie op website: www.weekvandemediawijsheid.nl. 
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Young Carma activiteit! Sinterklaasspel en frites eten 
Vrijdag 30 november 2018  
Tijd: 17.00 uur tot 20.30 uur  
Locatie: Tourmalet (verbouwde schuur) bij Inloophuis Carma Dijkweg 21 in Naaldwijk  
 
Young Carma is er voor jongens en meiden van 8 tot en met 16 jaar die te maken hebben                   
(gehad) met de ziekte kanker. Vrijdag 30 november a.s. hebben we weer een leuke activiteit!               
Het Sinterklaasspel met te gekke cadeautjes (wordt voor gezorgd)! We gaan dobbelen dus             
het wordt een gezellige boel. Daarna lekker frites met snacks eten!  
 
We starten om 17.00 uur in de nieuwe chillruimte van Inloophuis Carma: De Tourmalet. Om               
19.30 uur zijn ouders van harte welkom voor een kopje koffie of thee. Je mag ook dit keer                  
een vriend of vriendin meenemen! Doe gezellig met ons mee! Geef je op via              
youngcarma@inloophuiscarma.nl of via tel. nr. 06 23551601. 
 

Sportkanjerclub 
De Westlandse Sportkanjerclub is speciaal     
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar die        
momenteel niet veel plezier hebben in sport,       
omdat zij zich sociaal of motorisch nog beter        
kunnen ontwikkelen.  
In de veilige omgeving van de Sportkanjerclub       
krijgt uw kind extra tijd, hulp en aandacht bij         
het beoefenen van sport. Zo bouwt hij of zij         
onder professionele begeleiding aan het zelfvertrouwen en het plezier in sport. Het streven             
is dat uw kind na de Sportkanjerclub aansluiting vindt bij een sportkanjeraanbieder of             
reguliere sportclub.  
De Sportkanjerclub duurt 14 weken en hebben maximaal 12 kinderen per groep.  
Wil je meer informatie kijk op: https://sportkanjerswestland.nl/  
 

 
Hij komt, hij komt …… 
Zaterdag 17 november komt Sinterklaas weer in       
ons land. Ook in De Lier komt hij zaterdag aan. Je           
kunt hem samen met zijn pieten binnen zwaaien        
om 13.30 uur op de Bleijenburgbrug.  
Daarnaast organiseert de Lierse    
Ondernemersvereniging Winkellier ook een    
Sinterklaafeest ‘Sinterklaas en de magische     
pepernotenketel’ op zaterdag 24 november. In      
Sportcentrum Vreeloo vinden twee voorstellingen     
plaats.  

- 1e voorstelling 10.30 - 11.30 uur 
- 2e voorstelling 14.30 - 15.30  uur 

Kaarten zijn €5,00 per kind en volwassenen zijn gratis. Je kunt ze halen bij de Bloemsierkunst                
de Carlton, Cafetaria de Eethoek en Snackers.  
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Kerknieuws 

StringWise: jonge violisten spelen de sterren van de hemel! 
Het Strijkersensemble StringWise zal een prachtig      
optreden verzorgen in de RK-kerk van De Lier op zondag          
2 december om 14.00 uur. StringWise is een groep zeer          
getalenteerde jonge violisten tussen de 11 en 15 jaar,         
onder leiding van vioolpedagoog Wiesje Miedema en op        
piano begeleid door Violaine Deplanque, beiden      
verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam. Een       
aantal van de kinderen is leerling aan de        
Sweelinckacademie, de Jong Talent opleiding van het       
Conservatorium van Amsterdam. Ze treden zeer      
regelmatig samen op, ze speelden onder andere voor prinses Beatrix en waren te zien op tv                
met André Rieu om zich in te zetten voor KIKA. Sommigen van hen wonnen verschillende               
prijzen tijdens landelijke vioolconcoursen. 
 
Kortom: een kans om niet te missen! 
 
Deze groep kinderen wil zich verbinden met kinderen in Burkina Faso door mooie muziek te               
maken en de opbrengst volledig aan het Adventsproject te schenken. Dit project van de              
Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder in Burkina Faso biedt hulp                
aan vrouwen en kinderen die slachtoffer werden van diverse vormen van (seksueel) geweld.             
De zusters geven hen onderdak, zorgen voor kinderopvang, scholing en opleidingen en            
zorgen zo dat deze vrouwen en kinderen weer een toekomstperspectief krijgen. 
 
Dit unieke concert wordt éénmalig gegeven voor alle parochies van Delft, Sion en Westland              
speciaal voor dit Adventsproject . De toegang is gratis, de deurcollecte aan het einde is               
bestemd voor het Adventsproject. 
Het adres van de RK-kerk is Kerklaan 8, 2678 SV in De Lier. 
 
Meer info over het strijkersensemble via info@stringwise.nl. Verdere info via diaken R.H.            
Dits, dits@rkwestland.nl 
 
 

Leuke gezinsviering in de Advent 
De Avent is de tijd op weg naar Kerstmis, de geboorte van Jezus. In deze voorbereidingstijd is                 
er ook een leuke gezinsviering in onze Lierse R.K. parochiekerk en wel op zondagochtend 9               
decem-ber. Het thema is ‘Werk aan de weg’ en de voorgangster is pastor M.T. van de Loo. 
En wat ook leuk is? 
Het kinderkoor DoReMi zal de viering muzikaal begeleiden. 
Kom dus op zondagochtend 9 december om half tien met het hele gezin naar onze kerk. 
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Kliederkerst, zondag 16 december 

 
 

 
 
 
 
AGENDA 

16- 23 nov. Mediamaster groep 7 en 8 
dinsdag 20 nov. Spelletjesmiddag groep 1 en 2 
woensdag 21 nov. Inloopkwartier groep 1 en 2 
donderdag 22 nov. Informatieavond Eerste Heilige Communie (19.30 uur) 
vrijdag 30 nov. Pietengym (kleuters, groep 8 begeleidt - kinderen mogen verkleed)  
dinsdag 4 dec. Pietengym (groep, 3, 4, 5 - kinderen mogen verkleed) 
woensdag 5 dec. Sinterklaasfeest 
 

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 7 december 
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