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Directie

Nieuws van de directeur
De actie ‘Wij trekken aan de bel’ van het Liliane
Fonds
Op 21 maart trekken wij samen met honderden
scholen in Nederland, Afrika, Azië en LatijnsAmerika aan de bel. Zo laten we samen horen dat
wij vinden dat alle kinderen in de wereld welkom
zijn op school, óók kinderen met een handicap. Nu
is dat nog niet zo, want wereldwijd gaan negen van
de tien kinderen met een handicap niet naar school. Wij verzamelen ons woensdagochtend,
samen met de leerlingen van de Elckerlyc, rond 8.30 uur op het grote plein. We trekken dan
met alle leerlingen en hopelijk met zo veel mogelijk ouders op het schoolplein één minuut aan
de bel. We maken zo veel mogelijk lawaai met toeters, pannendeksels, bellen en andere
instrumenten. Wij laten ons horen voor kinderen met een handicap in de armste delen van
Afrika, Azië en Latijns-Amerika!
Mocht u om 8.30 direct weg moeten, vragen wij u om dat even te melden bij de leerkracht,
zodat deze hier van af weet.
Groep 7
Meester Harry pakt weer langzaamaan zijn werkzaamheden in groep 7 op. Dit betekent dat hij
op vrijdag weer zelfstandig voor de groep staat. Op maandag en dinsdagmorgen zijn Harry en
Janneke voorlopig nog samen voor de groep.
Studie
Op vrijdag ben ik niet op school aanwezig. Op deze dag ga ik aan de slag met mijn studie
Schoolleider Vakbekwaam.
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In de bijlage vindt u de derde nieuwsbrief van onze sociaal-emotionele methode Kwink en de
nieuwe koelkastposter.
Wilt u thuis eens praten met uw kind over de Kwink lessen of extra aandacht besteden aan
Kwink en sociaal-emotioneel leren? Gebruik dan de Koelkastposter voor thuis.
In de nieuwste uitgave van het Kwink magazine staan praktische tips voor thuis. Kijk op
https://www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine

Groep
1/2a

Deze week hebben de kinderen de letter l geleerd. Ze mogen weer spulletjes voor de lettertafel
meenemen.

We hebben bijna genoeg ouders voor de verkeerswandeling. Maar er kunnen er nog een paar bij. Hoe
minder kinderen in een groepje ,hoe beter ze mee kunnen doen.
Deze week hebben de teams samen een bloementuin bij elkaar gemaakt.

Groep 3

Groep 3
Heel fijn, we hebben al twee hulpouders voor onze fietsles.
We komen nog 1 ouder tekort. Wie helpt ons uit de brand? U kunt zich aanmelden bij Mieke of
Corrie. Het kan ook via de mail.
Ook onze klas versiert palmpaasstokken. Daarvoor kunnen we nog allerlei lekkers gebruiken.
De stokken worden volgende week naar oudere en zieke mensen
gebracht.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Mieke en Corrie

Groep 4

De rapportgesprekken zijn achter de rug en we kunnen opnieuw zeggen dat het fijne en
zinvolle momenten waren. Het was prettig om te merken dat jullie met ons meedachten over
het welzijn en de ontwikkeling van jullie kind. Samen staan we zoveel sterker! Ook zijn we
erg blij met de feedback over de rapportfolio’s en we zullen dat zeker meenemen in onze
verdere evaluatie.
Vrijdag 23 maart is de praktische verkeersles; denk eraan een fiets mee naar school te nemen.

Klassenbeurt volgende week: Eva en Lars

Groep 5b

In de klas hebben we 3 palmpaasstokken versierd. We maken daarmee oude/zieke mensen in
de parochie blij. Het zou fijn zijn als alle kinderen een kleinigheidje meenemen om aan een stok
te hangen.

Donderdag 22 maart is de praktische verkeersles; denk eraan een fiets mee naar school te
nemen.
Maandag 26 maart gaan we met de groep zwemmen in plaats van gymmen: denk aan
zwemkleding.
Dinsdag 10 april moeten we om 10.15 uur in Alphen bij de kinderboerderij zijn voor een leuke
natuurles. Welke ouders met een auto kunnen en willen met ons mee, we horen het graag.

Groep 6

Zoek de valse
We zijn elke dag heel hard bezig
met spelling. Woensdag deden we
‘zoek de valse’. De kinderen
maakten allemaal een lijstje met 4
woordjes, waarvan er één expres
fout geschreven werd. De kinderen
bekeken steeds welke de valse was.
Samenwerken, plezier maken én
spelling oefenen in één!
Zwemmen
Maandag 26 maart gaan we
zwemmen met de gymles.
Zwemspullen mee dus!

Waar is de dopper van Amy?
We zijn al een tijdje op zoek naar de dopper van Amy. Hij heeft de kleur zoals de dopper op de
foto, maar haar naam staat er op gedrukt.
Heeft iemand hem per ongeluk meegenomen?

Groep
6/7

Donderdag 22 maart hebben de kinderen de Topotoetsen. Groep 6 heeft de toets over NoordBrabant en groep 7 over Groot-Brittannië.

Groep 7

Donderdag 22 maart van 14.30 – 15.15 hebben we een praktische fietsles. Wie heeft dan tijd
en zin om te komen helpen?
Maandag 26 maart gaan we zwemmen i.p.v. gymmen. De kinderen moeten dan dus
zwemspullen meenemen.
Uitstapjes
Vrijdag 13 april gaan we naar een voorstelling in Rijpwetering. De voorstelling start om 10.45 en
eindigt om 11.35. We vertrekken om 10.30. Hiervoor hebben we een aantal ouders nodig die
ons daarheen brengen. Wie heeft er zin en tijd om te rijden.
Dinsdag 17 april gaan we naar een boerderij in Aarlanderveen voor een excursie. We
vertrekken om 8.45 en zijn rond 12.00 uur terug. Wie heeft zin en tijd om mee te gaan.
Toetsen
Woensdag 21 maart hebben de kinderen Natuur toets over thema 3 Eten. De samenvatting
krijgen ze volgende week mee en ook hiervoor mogen ze het werkboek meenemen als ze dit
willen.
Donderdag 22 maart hebben de kinderen Engels toets over The Script. Volgende week nemen
ze het blad met woorden mee na de les op donderdag.

Groep 8a

Voetbalschoenen!
4 april is voor groep 8 het schoolvoetbal tournooi.
Nu zit niet iedereen op voetbal en voetbalschoenen zijn toch wel handig.
Heeft iemand voetbalschoenen van maat 39 en/of maat 40 te leen?
Daar zullen twee jongens dolblij van worden.
Aanstaande donderdag hebben we verkeersles op het plein. We zijn nog op zoek naar een
ouder die ons die ochtend kan helpen (09.00-10.00 uur)?

Groep 8b

Aanstaande donderdag hebben we verkeersles op het plein. We zijn nog op zoek naar een
ouder die ons die ochtend kan helpen (11.00-12.00 uur).

Konings
spelen!

Beste ouders/verzorgers,
Vrijdag 20 april zijn de koningsspelen voor de groepen 5 t/m 8 bij de sportvelden van DOSR en WVC. Wij
zijn dit jaar op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om bij deze sportdag te komen helpen.
De taak die we deze ochtend hebben is het begeleiden van atletiek onderdeel of een spel. De ochtend
start om 8:30 uur met een korte briefing waarna we om 8:45 uur naar de velden lopen. Rond 13:00 uur
is de sportdag afgelopen.
Lijkt het u leuk om ons deze ochtend te komen helpen? Stuur dan een email naar
noortjevanhaestregt@ssba.net .
Met sportieve groet,
Koningsspelen commissie

Leidse
marathon

Pasen in
de kerk

Programma in de Petruskerk rondom Pasen.
De periode van Pasen komt er weer aan. Er staan veel activiteiten en vieringen in de kerk gepland.
Zaterdag 24 maart is er om 17.00 uur een familieviering met de palmpaasstokken. Kinderkoor Little Stars
zingt tijdens deze viering.
We rekenen er op dat veel kinderen een mooie stok aan het maken zijn.
Zondag 25 maart is er om 10.30 uur een Eucharistieviering. Deze viering wordt live uitgezonden op TV.
Wil je tijdens deze viering meelopen met een Palmpasenstok in een processie meldt je dan even aan.
familievieringen@hotmail.com. Je mag de hele viering in de kerk blijven maar het is ook mogelijk na de
processie de Palmpasenstok
weg te gaan brengen.
Donderdag 29 maart is het Witte Donderdag, om 19.00 uur is er een viering met voetwassing.
Vrijdag 30 maart is er om 15.00 uur Kinderkruiswegviering voor alle kinderen en hun ouders/familie.
Iedereen mag een bloem meenemen.
Na de viering gaan we met de kinderen paaseieren verstoppen (in de tuin bij de pastorie).
Ook is er vrijdag 30 maart een viering om 19.00 uur.
Op zaterdag 31 maart is er om 21.30 uur een Paaswake in de Petruskerk.
In Leimuiden is er om 19.00 uur een Paaswake met kinderwoorddienst.
Op eerste paasdag is er om 9.15 uur een viering daarna mogen de ouders de verstopte paaseieren gaan
zoeken en op tweede paasdag is de viering om 10.00 uur.
We hopen jullie te zien bij bovenstaande activiteiten.
Leden werkgroep kinderkerk en pastoraal team.

