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 29 oktober 2021  Agenda  
 Nummer 8  maandag 1 november - 

   dinsdag 2 november - 
   woensdag 3 november - 
   donderdag 4 november - 
   

vrijdag 5 november 
Studiedag team alle leerlingen vrij! 
Nieuwsbrief nr. 9 

     

 Jarigen deze week:  maandag 1 november Stijn van der Heden     groep 5 
   woensdag 3 november Lily Smeltink                  groep 4 
   donderdag 4 november Yvanca de Rooi             groep 8 
   vrijdag 5 november Delayla Beens               groep 3 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Directie 
 
 
 

 Nieuws van de directeur 
Bruiloft juf Laura 
Zaterdag trouwt juf Laura met Sjoerd!  
Groep 8 gaat dit donderdag ook een beetje 
vieren. Wij wensen Laura en Sjoerd morgen een 
heel fijne dag en veel geluk voor de toekomst. 
 
Verkeerslessen 
Begin november zullen de praktische 
verkeerslessen weer gehouden worden. Er zijn 
hulpouders nodig om deze lessen te kunnen geven. Verderop in de nieuwsbrief kunt u 
hier meer over lezen.  
 
Studiedag 5 november 
Op 5 november staat er een studiedag gepland. Dit betekent dat alle leerlingen vrij zijn. 
In de ochtend zullen we een gezamenlijk programma hebben met het team van De 
Roelevaer en Elckerlyc. Deze morgen staat in het teken van het toekomstige KC Noord. 
In de middag zullen wij op school aan de slag gaan om onze ambities concreet uit te 
werken. 
 

 MR 
 

 
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding 
bestaat dit schooljaar uit Sonja van Goozen (voorzitter) Mathé Straathof en  Laura 



Janson. De personeelsgeleding bestaat uit Hilda Otten, Laura van Schaick en Karolien 
Heidweiller (secretaris)  
Donderdag 14 oktober kwam de MR bijeen voor de eerste vergadering van dit 
schooljaar.  Op de agenda stonden het Schoolplan 2021-2025 en de Schoolgids. 
De MR heeft ingestemd met het Schoolplan. 

 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x - 

dinsdag x x 

woensdag  x x 

donderdag  x - 

vrijdag x x 
 

 Verkeerslessen  

School op SEEF           
Begin november krijgen de kinderen van groepen 1-2 t/m 6 Praktijkles Verkeer  
onder begeleiding van Merina Jongerius van de organisatie `Onderwijs Advies’.   
Gelukkig kunnen deze belangrijke lessen weer doorgaan. 
 

Praktijkles groepen 1-2 en 3: Verkeerskunsten op het schoolplein  
Groep 4: Verkeerswandeling 

Groep 5: Verkeersbordenspeurtocht 

Groep 6: Educatieve fietsroute 

De groepen 7 en 8 komen later dit jaar aan bod. 
Bij deze lessen hebben we hulp nodig van een aantal ouders.  
De groepsleerkrachten zullen de ouders benaderen. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking, 
Corrie (coördinator verkeer) 

  
Veilig op de fiets 

 
Gratis reparatie fietsverlichting bij deelnemende rijwielhandelaren 

De herfst is begonnen en de dagen worden weer korter. In deze tijd van het jaar is het 
extra belangrijk dat het licht op je fiets het doet. Daarom organiseren de regio,  
gemeenten, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland in Holland Rijnland, samen met 
rijwielhandelaren en met Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-
Holland weer een fietsverlichtingsactie. Bij de deelnemende rijwielhandelaren kun je op 
de actiedag je verlichting laten controleren. Wanneer reparatie nodig is, hoeft alleen 
het materiaal te worden betaald en dus geen arbeidsloon.  
In de aansluitende week kun je ook nog bij de deelnemende rijwielhandelaren terecht. 
Zij geven dan 10% korting op de totale kosten (materiaal plus arbeidsloon) van 
reparatie van fietsverlichting. 
 
De actiedag is op 6 november en de 10% korting geldt daarna nog van 8 tot en met 13 
november bij alle deelnemende fietsenzaken. 

Bij welke rijwielhandelaren kun je voor deze actie  
terecht? 
Onderstaande rijwielhandelaren nemen deel aan de actie 

biketotaal luyten Achterweg 22   Katwijk 

H&B Tweewielers Herenstraat 82-86 Leiden 

Bike Totaal Van Hulst Leiden Stevensbloem Stevensbloem 3 Leiden 

van Rossum Tweewielers Maasstraat  31 Leiden 

Bemelman Bikesport Kanaalstraat  30 Lisse 



Fietsmannetje noordwijk Stijntjesduinstraat  34 Noordwijk 

Mooijekind fietsen Schoolstraat  45 Noordwijk aan zee 

van Dam Fietsen VOF Havenstraat  22 Noordwijkerhout 

Henk Zwaan Tweewielers Dorpsstraat 75 Noordwijkerhout 

Looijestijn Tweewielspecialist Havenstraat 50 50 Noorwijkerhout 

Bike Totaal Van Hulst Geversstraat Oegstgeest Geversstraat 43 Oegstgeest  

Bike Totaal Van Hulst Lijtweg Oegstgeest Lijtweg 6 Oegstgeest  

Muyselaar fietsen  JAC P Thijsselaan  77 Oegstgeest  

giant store van giezen brouwerstraat  55a Rijnsburg 

2wheels.nl Rijnsburgerweg 120 Rijnsburg  

Bike Totaal van Hulst Kerklaan 57 Sassenheim 

Profile Leendert Kuijper Hoofdstraat  144 Sassenheim 

rijwielspecialist G.Besuyen voorstraat 13 Voorschoten 

Fietsenwarenhuis Herenstraat  81 Voorhout 

 
Plus alle rijwielhandelaren in Alphen aan den 

Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem  
(met uitzondering van A. van Raad in 
Woubrugge) 

     

 
 



 Wij Presenteert  De Piraten van kamer 16! 
 
6 november in Poco Mas (voorheen de Alkeburcht) in 
Roelofarendsveen! 
 

Alle hens aan dek en met volle kracht vooruit! 
Ga mee op avontuur in deze humoristische en 
muzikale familievoorstelling in een echt theater 
bij jou in de buurt. Geschikt voor avonturiers 
vanaf 4 jaar. 
 

Ahoi Landrotten en Zeeschuimers! Heer Otto 
komt, na het succes van ‘Boer Boris’ en ‘Ridder 
Florian’, met een gloednieuw theateravontuur: 
‘De Piraten van kamer 16’! 
Er zit een piratenfamilie in hotel Zeezucht! 
Piraten in een 5-sterren hotel? Voor Pep is het 
één grote ontdekkingstocht. Hij heeft nog nooit 
een eigen kamer gehad of met mes en vork 
gegeten. Lisa, de dochter van de hoteleigenaar, 
valt ook van de ene verbazing in de andere. Het 
altijd keurige hotel staat door de piraten 
volledig op zijn kop. Opeens wordt er gedanst 
in de lobby en door de gangen klinken zeemansliederen. Zoiets leuks heeft Lisa nog 
nooit meegemaakt! 
De hotelgasten zijn het daar absoluut niet mee eens. Zij komen hier voor hun rust. Alles 
moet precies zo blijven zoals het was. Piraten horen hier niet! Moeten Pep en Lisa 
afscheid nemen van elkaar? 
 
Ahoi!! En hopelijk tot 6 november. 
 

Het team van Wij Kinderen 
 

 De Tweesprong  

 
 


