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 2 september 2022  Agenda  
 Nummer 2  maandag 5 september - 

   dinsdag 6 september 20.00 uur MR vergadering 
   woensdag 7 september Informatieavond groep 3 start 19.30 uur 
   

donderdag 8 september 
’s Middags kennismakingsgesprekken 
20.00 uur Ouderraadvergadering 

   vrijdag 9 september Nieuwsbrief nr. 3 
     

 Jarigen deze week:  zondag 4 september Eyüp Kokangül Groep 5 
   woensdag 7 september Puck van der Veld  

Gavin van den Berg 
Welkom op school! 
Groep 6 

   donderdag 8 september Olea van den Broek 
Levi Hoogenboom 

Groep 4 
Groep 4 

   vrijdag 9 september Yara van den Ing Groep 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
Kennismakingsgesprekken 
Binnenkort zullen de kennismakingsgesprekken plaatsvinden.  
U wordt hiervoor via Parro uitgenodigd.  
Het is goed om in het begin van het schooljaar elkaar te ontmoeten en te leren kennen. 
 
De Veense Kermis 
Op dit moment worden de ‘oranje-boekjes’ 
met de informatie rondom alle festiviteiten 
in onze dorpen rond gedeeld. De kinderen 
krijgen vandaag een informatiebrief over 
de Bloemencorso mee. De kinderen uit de 
onderbouw krijgen een kaartje voor de 
ballonnenoptocht mee naar huis.  
Dit schooljaar doet groep 5 mee aan de 
bloemencorso. Informatie hierover volgt nog. 
 



 
Nieuw meubilair 
Zoals u al eerder vernomen heeft, is de centrale hal veranderd in een leerplein. Er zijn 
verschillende werkplekken gecreëerd.  
Volgende donderdag zullen de laatste boekenkasten waarschijnlijk worden bezorgd. 
Als deze zijn ingericht, is de verandering van de hal compleet.  

     
 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x - 

dinsdag x x 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

  
Bericht van Kaag 
en Braassem 
Promotie 

  
Open Monumentendag 
Op zaterdag 10 september mag 
Kaag en Braassem Promotie de 
Open Monumenten Dag in 
Kaag en Braassem begeleiden. 
Dit jaar zijn er meer dan 30 
monumenten die hun deuren 
openen (meeste op zaterdag 10 
september, sommigen ook op 
zondag 11 september). 
Er is een elfdorpenfietstocht uitgezet, waarbij je in elk dorp een stempel kunt halen. Deze 
fietstocht heeft een lengte van 50 km; maar als je korter wilt fietsen of een monument wilt 
bezoeken dan is dit het moment. 
 
Hoe leuk is het om een oud gebouw te bekijken waar wellicht je overgrootopa of overgrootoma 
nog in is geweest!  
Hoe werd vroeger gezorgd (en op sommige plekken ook nu nog) dat de mensen droge voeten 
houden in de polders. Breng een bezoek aan de molens! 
Voor jong en oud het moment om ergens even binnen te kijken. Cultuur en educatie bij elkaar!   
 

Een paar weetjes: 
- De watertoren met de grote Tulp in Roelofarendsveen is dit 
jaar voor het eerst geopend en je kunt met de trappen 
omhoog. Wat een uitzicht! 
- Kaageiland is te bereiken met de grote pont. Speciaal voor 
Open Monumentendag vaart ook het kleine pontje van/naar 
Oud Ade. Superleuk dat je aan beide kanten (tegen betaling) 
kunt overvaren en op het eiland zijn diverse monumenten te 
bekijken en een historische boot!  
- Bij de Sluis in Roelofarendsveen ligt een antieke vrachtboot 
(Skûtsje) en is live muziek. 
 - In Rijnsaterwoude kun je naar de toren klimmen in de 
Woudse Dom 
- In Woubrugge is bij Museum van Hemessen een 
tentoonstelling over oud speelgoed.  
- In Bilderdam kun je in oude turfhuisjes alles te weten komen 
over turf. 
- In de RK Kerk in Rijpwetering treedt een koor op en is een 
tentoonstelling van oude bidprentjes. 

 
*In de bijlage vindt u een flyer van de Open 
Monumentendag 

 
 
 
 



 
 

 Bericht van CJG   
Webinar – Help je kind groeien met een positieve mindset 
 
Op 21 september 2022 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking 
met Tischa Neve een webinar over het helpen groeien van kinderen met een positieve 
mindset. Het is bedoeld voor alle ouders van kinderen tussen de 2 en 12 jaar. 
Wil jij je kind helpen om leren leuk te vinden, vertrouwen te krijgen in zijn of haar eigen 

kwaliteiten en positief denkend door het leven te gaan? Meld je dan aan voor de (gratis) 

webinar 'Help je kind groeien met een positieve mindset!' In dit webinar geeft 

kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, bekend van tv en andere media, tips om je 

kind te helpen groeien. 

Kinderen met een groeimindset geloven dat ze zichzelf steeds 

kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Dat je talenten 

alleen het startpunt zijn en dat je steeds kunt blijven groeien 

door hard te werken en ervaring op te doen. Deze manier van 

denken kan je kind enorm helpen om zelfvertrouwen op te 

bouwen en te groeien op alle gebieden. En het goede nieuws 

is: je kunt je mindset veranderen. En wij kunnen kinderen 

helpen om die groeimindset aan te leren of te behouden. 

Dit webinar vindt plaats op woensdag 21 september 2022 van 20.00 tot 21.00 uur. 

 

Aanmelden voor de gratis CJG-webinar ‘Help je kind groeiend met een positieve mindset’ 

kan via www.cjgcursus.nl of via deze link.  

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 
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