Huetingstraat 17

2223 BM Katwijk

Nieuwsbrief nr. 10

tel: 071 – 4029106

www.willemvanveen.nl

schooljaar 2017-2018

Agenda:
19-1 Koffie-inloop
24-1 Studiedag; alle kinderen vrij
Start Nationale voorleesdagen
Jarigen in januari:
3/1 Isolde van Duijn
6
4/1 Bas Jinssen
1/2b
4/1 Mirthe Nijenhuis
5
6/1 Sven van Gils
3
7/1 Sam van der Plas
7
10/1 Damian van Dijk
4
11/1 Joyce Nijenhuis
7
14/1 Fiene Durieux
1/2b
14/1 Jente van Rijn
1/2a
19/1 Macey van Duijn
5
21/1 Fiene Varkevisser
8
22/1 Nick Boom
8
24/1 Dante van Duijvenvoorde
1/2b
26/1 Emma-Louise de Mol
1/2a
28/1 Ciska Ratsma
5
Wij feliciteren alle jarigen van harte!
Verhalenrooster Kind op maandag:
Week 3: 15 t/m 19 januari 2018
Johannes de Doper, Marcus 1:1-8
Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20
In de synagoge, Marcus 1:21-28
Week 4: 22 t/m 26 januari 2018
De schoonmoeder van Petrus wordt beter, Marcus
1:29-39
De melaatse man, Marcus 1:40-45
De verlamde, Marcus 2:1-12

Nieuwe stichting na fusie
Afgelopen jaar hebben de stichting PCOK
en de stichting HSK besloten te fuseren,
om zo samen sterker de toekomst
tegemoet te kunnen treden.
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Alle stappen in het fusieproces zijn
doorlopen. Met ingang van 1 januari is
het zover dat een nieuwe stichting het
bestuur vormt van onze school. De naam
van deze nieuwe stichting is Prohles. Dat
staat voor: Protestants-christelijk en
Hervormd basisonderwijs Katwijk.

Deze betekenissen speelden mee bij de
keuze voor deze naam:
- Proles is het Latijnse woord voor kind,
en daar draait het allemaal om in de
nieuwe stichting;
- Prohles (met de h) verwijst dus naar
het kind en naar het vanuit de
PROtestantse en Hervormde traditie, LES
geven. Natuurlijk is les geven een
vereenvoudiging van de werkelijkheid in
het onderwijs, maar deze term past wel
in de omgang met kinderen;
- Daarnaast is het een positief klinkende
naam: PRO… ‘we staan er voor en we
zijn er betrokken bij’.
Directeur-bestuurder van de nieuw
gevormde stichting Rindert Venema
zegt: ‘Nergens in Nederland is een
school of scholenstichting met dezelfde
naam. Zo willen we ook uniek zijn en
blijven binnen de Katwijkse
gemeenschap. Bovendien staat Prohles
er goed voor. Samen gaan we vol
vertrouwen op God en onder Zijn leiding
de toekomst in”.

Een nieuwe huisstijl wordt na 1 januari in
fasen ingevoerd. Dit zal te zijner tijd
onder andere te zien zijn in de nieuwe
gevelbordjes op onze school. Ook zal er
een nieuwe stichtingswebsite gemaakt
worden.
Nieuwe plafonds kleuterhal
We zijn blij met het nieuwe plafond in de
kleuterhal. Naast het vervangen van het
plafond is ook goed nagedacht over het
verbeteren van de verlichting. Nu
hebben we een goed verlichte ruimte
waarin de kinderen fijn kunnen spelen.
Na het aanbrengen van het nieuwe
plafond en verlichting willen we graag
een plan maken om de aanblik en het
gebruik van de kleuterhal verder te
verbeteren. Wordt vervolgd…
Dank van meester Sybo
Meester Sybo groet u hartelijk vanuit
Joure, Friesland. Hij heeft enorm
genoten van het feestelijke afscheid en
alle belangstelling van ouders en
(oud)leerlingen en (oud)collega’s. Vanuit
Friesland ontvingen we onderstaande
foto van meester Sybo die alle kaarten
en cadeautjes nog eens met aandacht
zat te bekijken.

Studiedag
Op woensdag 24 januari zijn alle
kinderen vrij in verband met een
geplande studiedag. Het schoolteam
gaat zich die dag verder bekwamen in
het gebruik van het schooladministratiesysteem Parnassys, waarin
ook de vorderingen van de leerlingen
worden bijgehouden.
Dit jaar zullen we de mogelijkheid van
Parnassys gebruiken om de
schoolrapporten af te drukken.

Wijziging data rapportgesprekken
kleutergroepen
De rapportgesprekken voor de leerlingen
van groep 1 en 2 zullen iets eerder
plaatsvinden dan aangegeven in de
jaarplanner. Als u een kind in een
kleutergroep heeft, dan ontvangt u een
uitnodiging voor één van de volgende
avonden;
donderdag 8 februari; maandag 12
februari of woensdag 14 februari.
Afname Citotoetsen
Deze maand worden in de hogere
groepen weer een aantal Citotoetsen
afgenomen. Het inplannen en afnemen
van deze toetsen doen we met zorg en
aandacht. We vragen u daarom om in
deze periode afspraken voor tandarts
e.d. buiten de schooltijden te plannen.
Compassion-kinderen
Dit voorjaar organiseren we een
sponsoractie voor kinderen in de
Filipijnen. Drie ouders van school zullen
deelnemen aan een Muskathlon om
sponsorgeld in te zamelen en wij willen
daar als school graag aan bijdragen.
Er is tijdens de kerstviering in de
Ontmoetingskerk al een mooi
startbedrag opgehaald van € 475,30.
Wij zijn blij om u de foto’s te kunnen
tonen van drie Filipijnse
sponsorkinderen, Kenneth (4 jaar),
Aineshel (7 jaar) en Rheizel (8 jaar).
Heel concreet gaan we er voor zorgen
dat deze kinderen onbezorgd kunnen
opgroeien en onderwijs en zorg
ontvangen.

Muzieklessen groep 5 en 6
Vorige week is Marinda Kusters gestart
met een serie van 5 muzieklessen in de
groepen 5 en 6. Later dit jaar zijn ook
muzieklessen ingepland voor de groepen
7 en 8 en de groepen van de onderbouw.
Deze lessen worden aangeboden door
Gemeente Katwijk in samenwerking met
plaatselijke Muziekschool.
Cultuuraanbod 2018
In de eerste week na de vakantie hebben
alle leerlingen de Cultuurgids 2018, het
workshopboekje voor culturele
introductieworkshops van de
Schoolkunstcommissie Katwijk
ontvangen. De Schoolkunstcommissie
Katwijk is een samenwerkingsverband
tussen Welzijnskwartier, de gemeente
Katwijk, het lokale onderwijs en de
lokale verenigingen. Door deze
samenwerking is het mogelijk om een
programma van kunst- en
cultuuractiviteiten aan te bieden voor
iedere leerling in het basisonderwijs. Alle
activiteiten zijn bedoeld om te proeven
aan alles wat cultuur te bieden heeft. De
schoolkunstcommissie hoopt dat
kinderen met de workshops hun
interesses en talenten kunnen
ontdekken!
U kunt aanmelden voor een activiteit of
workshop via de website:
www.welzijnskwartier.nl/activiteiten/
tot 14 dagen voor de (eerste)
cursusdatum (tenzij anders vermeld!).

Fruit van de week
Het fruit eten gaat ook in het nieuwe
jaar weer gewoon door. Vorige week
stond er waspeen, kiwi en een appeltje
op het menu. We zijn meerdere dagen
verrast door een delegatie van de
‘fruitbrigade’, ouders die school helpen
met schillen en hapklaar aanleveren van
de gezonde tussendoortjes.
Ook zien we regelmatig een gezonde
traktatie voor de leerkrachten staan.
We zijn deze week gestart met het apart
houden van het schilafval. Die gaat
vanaf nu in de GFT-container. Zo leren
we kinderen ook al jong om bewuster om
te gaan met afval als (her)bruikbare
grondstoffen.
Deze week staat het volgend fruit op het
menu:
Woensdag: mandarijn
donderdag: (Gala)appel
vrijdag: grapefruit
De grapefruit wordt een uitdaging!
Tips van schoolfruit via onderstaande
link:
http://schoolfruit.nl/grapefruit-in-deklas/

