Maandbrief november 2012

Nieuws van de directie
adres

Geboren!!!! Juf Carolien is bevallen van een zoon. Hij heet Teije. Hij is geboren
op donderdag 25 oktober. Juf Carolien en haar man hebben al 2 dochters. Nu
een jongen, wat zal hij verwend worden door zijn 2 grote zussen! Wij wensen juf
Carolien en haar gezin heel veel geluk en hopen dat zij met Teije gauw een keer
op bezoek komt. Dat lijkt ons erg leuk.

De agenda stroomt ook vol met activiteiten, maar ik wil u graag wijzen op
woensdag 12 december. Op deze dag nemen wij afscheid van juf Berry. Wat wij
precies gaan doen, dan houden wij nog geheim. Voor de ouders is er van 12.15
uur tot 12.45 uur de gelegenheid om juf Berry persoonlijk de hand te schudden.
Schrijf dat vast in de agenda.
De kerstcommissie is al heel druk met de voorbereidingen voor de kerstviering.
Nog niet alle activiteiten en data zijn bevestigd. Blijf uw mailbox in de gaten
houden, want binnen 2 weken sturen wij u de juiste plannen.
Ik ben de afgelopen weken niet volledig aanwezig geweest, door een operatie
aan mijn oor. Ik ben herstellende en hoop de komende weken weer meer
aanwezig en bereikbaar te zijn. Voor vragen kunt u altijd bij Carla of een MT-lid
terecht.
Ik wens jullie een fijne novembermaand!
Saskia van den Akker

Sinterklaas

Zaterdag 17 november is het weer zover, dan komt Sint Nicolaas met zijn pieten
weer in het land.
Ook dit feest gaan we natuurlijk op school vieren.
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Ondertussen is het al weer november. Er hangt een heerlijke herfstsfeer in de
school. Vooral bij de kleutergang, daar zie ik kleine kaboutertjes zitten in een bos.
November is ook de maand dat Sinterklaas gaat binnenkomen. Altijd weer
spannend, maar ook zo gezellig. In deze maandbrief kunt u meer lezen over het
Sinterklaasfeest. Om de school er dan fantastisch uit te laten zien, hebben wij
creatieve handen nodig die ons willen helpen. Komt u ook?

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 mogen de Sint helpen en gaan op
donderdag 15 november lootjes trekken in de klas. Voor degene die op het lootje
staat, kopen de kinderen een leuk cadeautje van € 3,50 en maken een mooie
surprise. Er hoort natuurlijk ook een gedicht bij.

Op maandag 3 december moeten de surprises mee naar school genomen
worden en worden ze mooi uitgestald, zodat iedereen de mooie creaties kan
bewonderen.
Op donderdag 15 november om half 3 willen wij de school versieren. Heeft u zin
om te helpen? Laat het even weten bij de leerkracht.
De onderbouw groepen kijken iedere dag op school naar het Sinterklaasjournaal.
Wij zijn benieuwd wat er dit jaar weer allemaal te beleven is.
Woensdag 5 december willen wij met alle kinderen Sint Nicolaas en zijn pieten
buiten op het plein verwelkomen. Wij hopen dat het dan droog weer is.
Na de ontvangst gaat iedere groep met de leerkracht mee naar binnen.
Dit geldt ook voor de kleuters, ouders nemen buiten afscheid.
Sinterklaas en zijn pieten brengen dan eerst een bezoek aan de
kleutergroepen in de speelzaal. Daarna zijn de groepen 3 en 4 aan de beurt.
Natuurlijk gaan Sint en zijn pieten ook nog even langs bij de groepen 5-8.
Rond 12.10 uur zwaaien wij Sinterklaas en zijn pieten weer uit.
Op de verjaardag van Sint krijgt elk kind op school limonade met iets lekkers. Zij
hoeven deze dag dus geen tussendoortje mee te nemen.

Kienspektakel Pax Christi

Zondag 10 maart vindt het grote kien spektakel plaats. Voor velen al bekend. Wij
gaan die middag met zijn allen kienen (ook wel bekend als bingo). De opbrengst
zal zijn voor ………………..
Wil het kienen een succes worden, dan hebben wij veel sponsors nodig. Ook
prijzen in natura zijn van harte welkom. Wilt u sponsoren, weet u een sponsor of
heeft u prijzen in natura, neemt u dan contact op met iemand van de kien
commissie.
Het lijkt nog ver weg maar de tijd gaat snel. Daarom deze eerste aankondiging.
Natuurlijk gaat u nog meer van ons horen. Noteer in ieder geval 10 maart in uw
agenda!!!
De kien commissie: juf Leonie, meester Werner, juf Evelien, juf Paulien, Petra
Vane en Karin Porter (namens de ouderraad).

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

In de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar heeft de MR gesproken over
de eerste indruk van het nieuwe schooljaar, continurooster, nieuwe leerlingen en
de speerpunten in het nieuwe schooljaar voor de MR.
De MR houdt een vinger aan de pols op het gebeid van de integratie van de
nieuwe leerlingen, inwoning Da Costaschool en continurooster. Ook is het
nieuwe fotobord onderweg.

Nieuws van de parochie

Op zondag 16 december zullen in de Willibrordus Kerk in Bodegraven de Kisi
kids een kerstmusical ‘de hemel op stelten’ komen opvoeren. Een musical van
kinderen voor kinderen.
De Kisi kids zijn een groep kinderen vanuit heel Nederland,
die regelmatig bij elkaar komen om musicals in te studeren,
maar ook om samen te zingen, bidden, meer over het geloof
te leren en samen van alles te beleven. Voor meer informatie
over de Kisi kids kijk op www.kisi.nl.
U komt toch ook op 16 december genieten van deze bijzondere
Kerstmusical samen met uw kinderen? Wilt u zeker zijn van een
plaats? Kom dan in het weekend van 3 en 4 november naar de gezinsviering in
de Kerk. De voorverkoop van de toegangskaarten zal na deze viering van start
gaan. Hierna kunt u voor uw toegangskaarten in de voorverkoop terecht bij het
parochiesecretariaat, van 5 november tot 7 december. Een kaartje kost u dan
€ 4,- per persoon, dit is inclusief koffie, thee of limonade achteraf. Een kaartje
aan de deur op 16 december kost € 5,- De musical begint om 14.00 uur, de
inloop is vanaf 13.30 uur.

Nieuws van de kleuters

Wij zijn volop in de herfstsfeer. Tot aan 15 november werken wij verder aan het
thema “het hele jaar rond, herfst”.
Daarna is Sinterklaas met zijn Pieten weer in het land en gaan wij daar over
werken. Woensdag 5 december is het Sinterklaasfeest. Informatie hierover krijgt
u later.

Binnenkort krijgt u een uitnodiging voor de tien minuten gesprekken. Deze staan
gepland op maandag 26 en dinsdag 27 november. Wij bespreken dan met u de
ontwikkeling van uw kind.
Het gebeurt regelmatig dat er een kind in zijn/haar broek plast. Wij kunnen nog
wel wat extra schone kleding gebruiken. (in alle maten, ook voor smalle
kinderen).
Heeft uw kind een ongelukje gehad, wilt u dan zo snel mogelijk de geleende
kleding gewassen mee terug geven naar school.
Nieuwe kinderen:
In de groep bij juf Berry en juf Paulien komen Jack van Beele en Sophy Siddiqui.
Veel plezier bij ons op school.

Nieuws van groep 7/8

Vrijdag 26 oktober was het World dance event in het Everts huis. Er waren 9
soorten dansen wat je kon doen bijvoorbeeld, Kung fo, Break dance, Afrikaans
dansen, Streetdance, en nog veel meer. Wij zijn ingedeeld in Kung fo - Bram,
Afrikaans dansen – Max. We moesten in 2 uur een dans in elkaar zetten. Dat
was heel erg leuk. En na 2 uur moesten we optreden. Eersteen generale repetitie
en daarna moesten we voor de ouders optreden!!
Alle optredens waren heel leuk en Cool.
Max & Bram

Kwadraad

Geachte ouders,
Mijn naam is Anne-Mieke Zweers. Ook dit schooljaar (2012-2013) ben ik
werkzaam als schoolmaatschappelijk werker op de scholen voor primair
onderwijs in Boskoop en Bodegraven.
Ik ben in dienst van Stichting Kwadraad, een welzijnsorganisatie gericht op
maatschappelijke dienstverlening, maar ik werk met name op de schoollokaties.
Daarbij heb ik nauwe samenwerking met andere ondersteuners zoals de Intern
Begeleider, Jeugdgezondheidszorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin en
instellingen voor jeugdhulpverlening.
Als schoolmaatschappelijk werkende bied ik ondersteuning aan ouders, kinderen
en leerkrachten. Deze ondersteuning is laagdrempelig en voor u kosteloos.

Misschien denkt u dat u de enige bent die zich soms zorgen maakt over uw kind
of moeite heeft met de opvoeding. Dit is absoluut niet zo!
Vragen waarmee u bij mij terecht kunt zijn o.a. hoe ga ik om met het niet luisteren
van mijn kind, hoe kan ik mijn kind stimuleren contact met andere kinderen te
leggen, mijn kind is zo druk en hoe ga ik hiermee om, wij hebben
gezinsproblemen, ik merk dat mijn kind hier last van heeft…
Kortom: vragen die samenhangen met het opgroeien en opvoeden van uw kind.
Samen met u kijk ik naar de huidige situatie, uw hulpvragen en wat u zelf al heeft
geprobeerd te doen. Als dit nodig lijkt en u hiervoor toestemming geeft kan ik ook
samen met uw kind kijken hoe hij of zij de situatie ervaart. Als
schoolmaatschappelijk werkende kan ik kortdurende ondersteuning bieden. Als
wij er op uitkomen dat u en/of uw kind andere ondersteuning nodig heeft, kijk ik
samen met u welke instantie u zou kunnen begeleiden.
De gesprekken met mij zijn vertrouwelijk. Alleen met uw toestemming mag ik
informatie verstrekken aan en opvragen bij derden.
Ik ben binnen Boskoop en Bodegraven op scholen voor primair onderwijs
werkzaam. Dit betekent dat ik niet dagelijks op de school van uw kind aanwezig
kan zijn. Ik streef er naar in ieder geval 2-wekelijks op de school aanwezig te zijn.
Met de school van uw kind heb ik afgesproken dat alle verwijzingen naar mij via
de Intern Begeleider lopen. Dus geef uw zorg aan bij de leerkracht of Intern
Begeleider. De Intern Begeleider kan u folders overhandigen met informatie over
het schoolmaatschappelijk werk.

Verjaardagen in november 2012
01-11
01-11
02-11
02-11
04-11
04-11
06-11
15-11
15-11
17-11
19-11
22-11
23-11
24-11
24-11
25-11
26-11

Amal Bakkali 1-2 M/J
Hussein Bashir Omar 3 L/L
Brent van Zijl 1-2 B/P
Maureen van Veen 5-6 F/D
Jack van Beele 1-2 B/P
Fabian Raaphorst 1-2 B/P
Dax van den Berg 6 W/C
Elin Jacobs 3 L/L
Eva Keulen 7-8 E/M
Thomas van Diemen 4 M/M
Sofian El Karki 7-8 E/M
Lisanne Pouw 5-6 F/D
Zakaria Achkif 5-6 F/D
Bram van Rijswijk 7-8 E/M
Sven de Bruin 6 W/C
Jasmijn Göbel 7 C/J
Anass Abarkan 7 C/J

Wij wensen jullie een fijne verjaardag!
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