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Agenda:
14-3 koffie-inloop
Groep 8 wandelt voor water
15-3 Rapportavond (groep 3 t/m 7)
20-3 Feest groep 5
21-3 Creatieve ochtend
29-3 Paasviering + lunch
School uit om 13.30 uur
30-3 Goede vrijdag
2-4 Tweede paasdag
3-4 Studiedag
Jarigen in maart:
1/3 Sam van Duin
8
2/3 Anne-Lynn Guijt
1/2b
4/3 Yvette Brussee
4
4/3 Noor van Duijvenvoorde
6
5/3 Juul Guijt
0/1
6/3 Tim van Duijn
1/2a
6/3 Rosa Jonker
8
8/3 Seph Zwanenburg
1/2a
9/3 Iris van Duijn
5
9/3 Nick van Duijn
5
9/3 Sander Groenleer
8
11/3 Tim Hagemann
0/1
16/3 Sophie van den Eijkel
6
18/3 Thijmen Hoek
5
20/3 Julia Rys
6
25/3 Noa Krijgsman
8
27/3 Renzo de Ruijter
5
31/3 Sam Barnhoorn
1/2b
Wij feliciteren alle jarigen van harte!
Verhalenrooster Kind op maandag:
Week 11: 12 t/m 16 maart 2018
De verheerlijking op de berg, Marcus 9:2-13
De jongen die in de war was, Marcus 9:14-29
Jezus zegent de kinderen, Marcus 10:13-16
Week 12: 19 t/m 23 maart 2018
De rijke man, Marcus 10:17-27
Bartimeüs, Marcus 10:46-52
De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10

Koffie inloopmoment
Op woensdag 14 maart is er weer een
koffie-inloopmoment. De koffie en de
thee staan weer klaar voor ouders die
gebruik willen 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
Voor extra informatie over het fruit van
deze week klik op deze link:
fruit van de week

1. Galiameloen
1 per 8 leerling

2. Halfbloedsinaasappel
1 per leerling

3. Peer
1 per leerling
Voorjaarsvakantie
We kijken terug op een bitterkoude
Voorjaarsvakantie. Het was meer een
week ijsvrij dan genieten van het prille
voorjaar. Gelukkig is het voorjaar nu
aardig op gang aan het komen en zien
we de natuur weer voorzichtig tot leven
komen.

Opknappen kleuterhal
Tijdens de voorjaarsvakantie is het
houtwerk in de kleuterhal voorzien van
een nieuwe verflaag. Na de vakantie
konden er vijf wandvullende whiteboardpanelen worden geplaatst. Hier kunnen
de kinderen op tekenen en schrijven,
maar ook spelen met magneetfiguren en
cijfers en letters. Dit levert behalve een
moderne uitstraling ook veel extra speel
en werkruimte op.

Studiedag werkdruk
Op maandag 5 maart waren de kinderen
nog een dagje extra vrij. Alle
leerkrachten waren wel op school en zijn
met elkaar in gesprek gegaan over het
prangende thema ‘werkdruk’. Als school
hebben we al aardig wat maatregelen
genomen. Zo zijn wij erg blij met de
inzet van onze onderwijsassistenten
Cylia, Rianne en Melissa in alle groepen.
Verder proberen we goed te plannen en
handig gebruik te maken van ICT. Daar
is nog wel wat te winnen. Eind mei
stappen we over naar een andere
netwerkbeheerder. We hopen dat we
hiermee meer grip op het
computernetwerk krijgen, zodat we hier
optimaal gebruik van kunnen maken.
Het ministerie van onderwijs heeft geld
vrij gemaakt om in te zetten voor
werkdrukverlaging. Als team hebben wij
daar alvast over nagedacht en onze
wensen aangegeven. Het is de bedoeling
dat we vanaf schooljaar 2018/2019 dit
geld ook daadwerkelijk in kunnen zetten.
0-groep van start
Na de voorjaarsvakantie is de 0-groep
van start gegaan. Daarmee zijn al onze
lokalen weer volledig bezet. De 0-groep
is de instroomgroep voor de kinderen die
dit voorjaar 4 jaar worden. Juf Corry is
er op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Juf Ineke neemt de woensdag

voor haar rekening. Beide leerkrachten
genieten weer erg van dit jonge spul.
Voor de middagen is er een rooster
gemaakt waarbij de kinderen van de 0groep onder leiding van hun eigen
leerkracht kennis maken in de bestaande
kleutergroepen. Hiermee heeft de andere
leerkracht de handen vrij om een apart
programma te organiseren voor de
kinderen van groep 2 (of 1).
NLdoet- tuinklusdag
Afgelopen zaterdag is er van 10.00 tot
13.00 uur hard gewerkt om het
schoolterrein weer klaar te maken voor
een nieuw groei- bloei- en speelseizoen.
De inschrijving via de website van
NLdoet was al snel vol. Dat kwam door
de aanmelding van een flinke delegatie
van de plaatselijke Christen Unie. De
mannen hebben samen met nog twee
oude bekenden van school, juf Marijke,
meester Rob en Koos (de tuinman) de
mouwen opgestroopt en om 13.00 uur
waren de klussen klaar!

Rapportavonden
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief
zijn de meeste rapportgesprekken al
weer geweest. De kleutergroepen
hebben in februari al hun gesprekken
ingepland om de ontwikkeling van de
jongste leerlingen met hun ouders te
bespreken.
Ook de leerkrachten van groep 8 hebben
de resultaten samen met ouders en
kinderen besproken. Samen is het
Onderwijskundig rapport ingevuld voor
de overdracht naar het Voortgezet
Onderwijs en dit moest voor de
voorjaarsvakantie geregeld.
Donderdagavond 15 maart a.s. is de
laatste avond met oudergesprekken.
We hebben weinig vragen gekregen over
het ‘nieuwe’ rapport en overzicht van de
Cito-toetsen. Er was wel verwarring over
de uitnodiging voor de rapportavonden.
Deze zijn via het administratiesysteem
via de email verzonden. Dit keer bleek
dat niet alle ouders de uitnodiging
ontvingen. Het is niet goed duidelijk wat
er mis is gegaan. We hebben de vraag
doorgezet aan Parnassys. Gelukkig
kregen we tijdig door dat er iets niet
goed was en konden we de planning van
de gespreksavonden via andere kanalen
met u delen.

Spijkerbroeken
Op maandag- en dinsdagmiddag zijn al
heel wat kinderen aan de beurt geweest
om van hun oude spijkerbroek hun eigen
letter in spijkerstof te maken. Deze
spijkerbroek-letters gaan deel uit maken
van een object wat samengesteld wordt
door Ingrid Hoekstra.
Ingrid is kunstenares/lerares en levert
met haar werk een bijdrage aan de
Paasviering. Op donderdag 29 maart
wordt het werk onthuld!
Er zijn voldoende spijkerbroeken
aangeleverd. Op donderdagmiddag
kunnen we nog wat hulp gebruiken.

Tussenstand Muskathlonactie
Johan van Maanen en Albert van
Egmond zijn druk met de voorbereiding
van de Muskathlonactie die zal worden
georganiseerd op de dag van de
Koningsspelen. Bij deze organisatie
wordt een club kinderen betrokken uit de
groepen 5 t/m 8. Ze hebben flyers
gemaakt voor in de klassen, presentaties
gegeven over het sponsordoel. Er is
overleg geweest met Gemeente Katwijk
of er misschien een vergunning moet
worden aangevraagd en er worden al
materialen en ideeën verzameld voor het
parcours dat we met alle kinderen gaan
afleggen om zoveel mogelijk geld voor
onze 3 sponsorkinderen op te halen.
Afgelopen maandagmiddag hebben ze de
tussenstand doorgegeven van het geld
wat tot nu toe al is ingezameld; € 375!
En dat komt bovenop de opbrengst van
de kerstcollecte van € 475,-.

Wandelen voor water
Op woensdag 14 maart neemt groep 8
weer deel aan Wandelen voor water.
De kinderen hebben zich door familie en
bekenden laten sponseren en gaan met
een met 6 liter water gevulde rugzak een
wandeling van 6 km maken langs de
boulevard, over strand en door de
duinen.
Deze actie wordt georganiseerd door
ZOA om geld in te zamelen voor schoon
drinkwater voor mensen in Liberia.
Groep 8 wandelt in totaal voor een
bedrag van € 825,-.

kleuterthema zorgen voor de zieken
De kleutergroepen zijn na de
voorjaarsvakantie gestart met het thema
‘zorgen voor de zieken’. Er zijn
gastlessen georganiseerd van echte
ziekenverzorgers. Gisteren was er een
verpleegster van de kinderafdeling van
het LUMC om over haar werk te vertellen
en vandaag kwam de ambulance op
bezoek. Juf Corrie viel spontaan flauw en
werd deskundig verzorgd door de
ambulancebroeders.
Afsluiting thema groep 7
Morgenochtend zijn de ouders van de
leerlingen van groep 7 weer van harte
welkom om de afsluiting van het thema
Vikingen van Samen op aarde.
Op woensdag 28 maart zijn de ouders
van groep 6 aan de beurt voor de
afsluiting Grieken en Romeinen.

Creatieve ochtend
Op woensdagochtend 21 maart
organiseert de OCC weer een creatieve
ochtend. Kinderen maken, met hulp van
veel vaders, moeders, opa’s en oma’s,
een creatief werkstuk dat ze daarna mee
naar huis mogen nemen.
Het is altijd een gezellige drukte waar
kinderen en ouders van genieten. Dank
aan de OCC die al deze activiteiten
voorbereiden.

Avond over pubers
Op 6 maart was in het Visser 't
Hooftcollege een avond voor ouders met
pubers: Puberbeurs, georganiseerd door
het Jeugd en Gezinsteam. Het was een
erg informatieve en leuke avond.
Op 10 april wordt deze avond weer
georganiseerd in het Andreas College
Rijnmond voor de ouders die op 6 maart
verhinderd waren.
Cursus opvoeden van drukke
kinderen
Het Centrum voor Jeugd en Gezin start
binnenkort een cursus voor opvoeders
van drukke kinderen. Alle informatie van
deze cursus vindt u in de bijlage bij deze
nieuwsbrief of via deze link

