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Agenda:
30-10 Koffie-inloop
6-11 Gezamenlijke viering
9-11 Spreekuur
10-11 Studiedag 2
14-11 Spreekuur
16-11 Spreekuur
20 t/m 22/11 pepernoten bakken
24-11 Pieten-spelletjes ochtend

Voorleeskampioen Bente
Tijdens de Kinderboekenweek is er weer
een spannende voorleeswedstrijd
georganiseerd. Groep 7 en groep 8
leverden elk twee meiden die het op
donderdagmiddag 12 oktober tegen
elkaar opnamen. Zij lazen voor uit een
zelfgekozen boek, voor een hele volle
zaal. Alle kinderen en leerkrachten
waren namelijk in de hal verzameld om
mee te beslissen wie onze school gaat
vertegenwoordigen tijdens de lokale
voorronde van de landelijke
Voorleeswedstrijd. Bente van Varik uit
groep 7 kwam als favoriet uit de bus,
maar ook Willemijn, Rosa en Jasmijn
kregen applaus (en een mediale).

Schoolfruit
Dankzij een tip van een ouder van
school hebben we ons nog net op tijd
aangemeld voor (kosteloze) deelname
aan euschoolfruit. En de aanvraag is
goedgekeurd! Dit houdt in dat m.i.v. de
week van 13 november alle leerlingen op
school drie keer per week fruit of
groente krijgen als gezond
tussendoortje. Het gaat om een periode
van 20 weken, waarin we onze leerlingen
kennis kunnen laten maken met gezonde
tussendoortjes. Naast proeven en
ervaren zullen er ook lessen gezonde
voeding worden gegeven.
Meer informatie kunt u vinden
www.euschoolfruit.nl
Wij zien de deelname aan schoolfruit als
een mooie start om met elkaar in
gesprek te gaan over gezond (leren)
leven op school. Wij zijn heel benieuwd
naar uw mening. Vanaf vandaag kunt u
via onze website www.willemvanveen.nl
een poll invullen om uw mening over
schoolfruit te peilen.
Verhalenrooster Kind op maandag:
Week 42/43: 16 t/m 27 oktober 2017
Bij de Jabbok, Genesis 32:23-33
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-11
Benjamin geboren; Rachel sterft, Genesis 35:16-29
Week 44: 30 oktober t/m 3 november 2017
De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11
Jozef in de put en als slaaf verkocht, Gen 37:12-36
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6

Zing mee met het
3 x 4 x € 5 = € 60 voor hulp aan St. Maarten
Spaaractie voor St. Maarten
Eind september is tijdens de
gezamenlijke opening de spaaractie voor
de slachtoffers van de orkaan Irma op
St. Maarten gestart. Er is al flink wat
geld ingezameld. De stand tot nu toe van
alle groepen bij elkaar is € 430,-. We
sparen nog even door.
Vrijwillige ouderbijdrage
Bij de vorige nieuwsbrief ontving u een
brief over de vrijwillige ouderbijdrage.
Dit heeft tot nu toe de betaling voor 69
kinderen opgeleverd. De kosten voor de
Sint en Kerstactiviteiten kunnen
daarmee worden betaald.
U kunt uw ouderbijdrage van € 20 per
kind overmaken op bankrekening
NL63RABO0331714671 t.n.v. Willem van
Veenschool met in de omschrijving graag
de naam en groep van uw kind. Wij
rekenen op uw bijdrage.
Logopedie
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u
informatie van de Logopedische dienst
van Gemeente Katwijk.
Oproep hulp kleutertuinieren
Vanmorgen zijn de hulpouders van de
kleutertuin weer met de kinderen aan de
slag gegaan. Bietjes eruit, bollen erin.
Voor Marijke Kraaijenoord stopt dit jaar
als tuinhulp. Als u de hulpouders volgend
seizoen wil komen versterken kunt u zich
melden bij meester Rob of Angelique
Ratsma.

Nieuw Katwijks Kinderkoor
Proefrepetitie op maandag 30
oktober
Samen zingen is leuk! En je stem
heb je altijd bij je. Voor alle
kinderen van 8 t/m 14 jaar
organiseert muziekdocente Anke
Bottema een speciale gratis
proefrepetitie van het Nieuw
Katwijks Kinderkoor. Ben je of ken
je iemand die graag zingt? Zing
mee en ervaar hoe fantastisch het
is om samen muziek te maken en
meerstemming te zingen. Laat ons
even weten dat je komt; stuur een
mailtje
naar muziekschool@katwijk.nl.
We zingen op maandag 30
oktober in lokaal 3 van de
muziekschool van 16.00 - 17.15
uur. Ouders zijn van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de
administratie van de muziekschool,
tel. 071 4065781 of via het emailadres muziekschool@katwijk.nl

Studiedag januari verzet
De studiedag van woensdag 31 januari is
verzet naar woensdag 24 januari
2018.

