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Agenda:
14-2
15-2
20-2
21-2
22-2
23-2
26-2
5-3
6-3
10-3
12-3
14-3
15-3
20-3
21-3
29-3
30-3
2-4
3-4

gespreksavond groep 1/ 2
koffie-inloop
gespreksavond groep 8
Rapporten (3 t/m 7) mee
gespreksavond groep 8
Continurooster gr 5 – 8
School uit om 13.30 uur
t/m 2-3 Voorjaarsvakantie
Studiedag
Start 0-groep
Rapportavond (groep 3 t/m 7)
NL-doet
Rapportavond (groep 3 t/m 7)
koffie-inloop
Rapportavond (groep 3 t/m 7)
Feest groep 5
Creatieve ochtend
Paasviering + lunch
School uit om 13.30 uur
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Studiedag

Koffie inloopmoment
Op donderdag 15 februari a.s. staat de
koffie en de thee weer klaar voor ouders
die gebruik willem maken van de koffieinloop. We waarderen de inbreng, de
belangstelling en het meedenken van
ouders. De koffie staat klaar van 8.30
uur tot 9.15 uur bij de koffietafel in de
hal van de school. Marijke Drijfhout is
dan aanwezig. Wanneer u een vraag
heeft of iets wilt overleggen dan bent u
van harte welkom.
Eventuele vragen of opmerkingen kunt u
natuurlijk ook altijd mailen naar
directie@willemvanveen.nl
Fruit van de week

1. Mandarijn
1 per leerling

Verhalenrooster Kind op maandag:

2. Peer

Week 7: 12 t/m 16 februari 2018
De storm op het meer, Marcus 4:35-41
De man die niet fris was, Marcus 5:1-20
Het dochtertje van Jaïrus, Marcus 5:21-43

3. Sinaasappel

Week 8: 19 t/m 23 februari 2018
De dochter van Jaïrus, Marcus 5:21-43
Jezus stuurt zijn discipelen erop uit, Marc 6:6b-13
Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44
Jezus loopt over het water, Marcus 6:45-52

1 per leerling

1 per leerling
Nieuwe rapporten vanaf groep 4
Dit schooljaar maken wij voor het eerst
gebruik van de mogelijkheid rapporten
samen te stellen vanuit ons leerlingadministratiesysteem. Het rapport van
de groepen 4 t/m 8 ziet er daardoor iets
anders uit dan u wellicht gewend bent.
Bij het rapport ontvangt u een korte
toelichting. In deze toelichting leggen wij
ook uit hoe u de overzichten van de Citotoetsen kunt lezen. Deze wordt als
bijlage bij het rapport gevoegd.

(data) rapportgesprekken
De groepen 3 t/m 7 ontvangen hun
rapport op woensdag 21 februari.
Na de voorjaarsvakantie staan drie
rapportavonden gepland. De geplande
rapportavond van woensdag 7 maart is
verzet naar dinsdag 6 maart.
De ouders van de groepen 3 t/m 7
ontvangen hiervoor een uitnodiging via
de mail.
In verband met de datum voor het
aanmelden voor scholen voor Voortgezet
Onderwijs organiseren de leerkrachten
van groep 8 hun oudergesprekken nog
voor de voorjaarsvakantie.
De betreffende ouders hebben hiervoor
al een aparte uitnodiging ontvangen.
De leerlingen van groep 8 krijgen hun
rapport om deze reden mee op maandag
19 februari.
Voorjaarsvakantie + studiedag
Op vrijdag 23 februari maken wij gebruik
van een continurooster. De groepen 1
t/m 4 zijn uit om 12.00 uur.
De groepen 5 t/m 8 hebben een korte
lunchpauze op school en zijn uit om
13.30 uur.
De maandag na de voorjaarsvakantie
hebben wij een studiedag gepland.
Alle kinderen zijn dan nog een dagje vrij.
De eerste schooldag na de
voorjaarsvakantie is dus op dinsdag 6
maart.
Start 0-groep
Na de voorjaarsvakantie starten wij met
een instroomgroep voor de kinderen die
dit voorjaar 4 jaar worden (i.v.m. de
studiedag is dit dus op dinsdag 6 maart).
De bezetting van de 0-groep is lang
onduidelijk gebleven. Op een vacature
voor een tijdelijke uitbreiding voor deze
groep hebben wij geen reacties mogen
ontvangen. We lopen hier aan tegen 'het
lerarentekort' voor het basisonderwijs.
Veel collega-scholen ondervinden
dezelfde moeite om tijdelijke vacatures
in te vullen.
Vanuit ons eigen schoolteam is
vervolgens een oplossing aangedragen.
Juf Corry (groep 6) start na de
voorjaarsvakantie als leerkracht voor de
0-groep, met uitzondering van de
woensdag. Juf Ineke (groep 7) zal op
woensdagochtend de 0-groep les gaan

geven. Beide leerkrachten hebben
ervaring met het onderwijs aan kleuters
en zijn bereid om hun benoeming bij ons
op school tijdelijk uit te breiden.
Bezetting groep 6
De stap van juf Corry naar de 0-groep
heeft consequenties voor de bezetting
van groep 6 na de voorjaarsvakantie.
Juf Corry blijft op woensdag in groep 6.
Juf Michelle breidt haar dagen (tot aan
de zomervakantie) uit en is er op
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag.
Zwangerschapsverlof juf Alina
De zwangerschap van juf Alina verloopt
voorspoedig. Haar verlof start in april.
Gelukkig is het ons wel gelukt om de
vacature voor het zwangerschapverlof in
te vullen. Wij zijn heel blij met de
benoeming van juf Conny van Beelen die
juf Alina na Pasen zal vervangen tot aan
de zomervakantie. Juf Conny is een
ervaren leerkracht met een hart voor het
kleuteronderwijs.

Bente leest voor!
Op zaterdag10 februari nam Bente uit
groep 7 namens onze school deel aan de
lokale voorleeswedstrijd van Bibliotheek
Katwijk. Ze heeft het prachtig gedaan,
maar andere leeskampioenen zijn door
de jury aangewezen voor de volgende
voorleesronde. Juf Addie was hoe dan
ook reuze trots!

Muziekuitvoering groep 5 en 6
Een muziekdocente van de
Gemeentelijke muziekschool heeft in de
groepen 5 en 6 een serie van vijf
muzieklessen verzorgd. In deze lessen is
toegewerkt naar een ‘voorstelling’ voor
de kleutergroepen. Dat leverde veel
muzikaal plezier op voor deze groepen.
In de komende maanden worden er ook
in de overige groepen muzieklessen
verzorgd door docenten van de
Gemeentelijke muziekschool.

NLdoet- tuinklusdag
Dit jaar heeft meester Rob weer een
aanvraag gedaan voor NLdoet.
U kunt zich als deelnemer aanmelden
voor zaterdag 10 maart om samen met
andere vrijwilligers (max 10) de mouwen
op te stropen voor de jaarlijkse
(tuin)klusdag.
Vast onderdeel is het aanbrengen van
een nieuwe laag houtsnippers op de
speelplaatsen en tuinpaadjes.
Dit jaar gaan we ook twee borders weer
opnieuw aanplanten. In opdracht van
meester Rob heeft de hovenier deze
borders leeg getrokken en alleen de
rozen terug geplaatst. Tijdens de NLdoet
dag gaan we deze borders weer verder
beplanten met lavendel, rozemarijn,
smeerwortel, prikneus, venkel,
valeriaan...
Aanmelden kan via www.nldoet.

