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Agenda:
4-10 Kinderboekenweek
5-10 Staking Primair Onderwijs
13-10 Continurooster
16 t/m 20/10 Herfstvakantie
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
Jarigen in oktober:
1/10
Sieb van Rijn
4
2/10
Kevin Durieux
5
2/10
Gijs Kuiper
5
3/10
Leonore Piessens
1/2a
5/10
Babette van Dijk
5
6/10
Casper van Duijvenbode
4
7/10
Tim Brinksma
1/2a
7/10
Dex Kuijt
3
7/10
Jacob van Duijn
1/2b
9/10
Naomi van Maanen
7
10/10 Sietse Meester
7
15/10 Amber Wolthaus
1/2b
16/10 Suzanne knetsch
5
18/10 Milou van der Plas
4
18/10 Quinn Wagter
1/2a
20/10 Yffah van Duijn
5
24/10 Luc Varkevisser
1/2a
28/10 Jim van der Meij
4
30/10 Maarten Haasnoot
4
30/10 Ruben Schuitemaker
8
Wij feliciteren alle jarigen van harte!

Staking
Op donderdag 5 oktober, de dag van de
leraar en de dag van de onderwijsstaking, is onze school dicht.
’s Middags verzamelen onze leerkrachten
zich in het Zuiderpark in Den Haag om
daar samen met vele andere collega’s de
noodklok te luiden voor het
basisonderwijs.
Start Kinderboekenweek
Morgen gaat de Kinderboekenweek van
start. In de vorige nieuwsbrief heeft u
kunnen lezen dat wij kiezen voor een
eigen invulling die past bij onze
christelijke identiteit en kijk op
opvoeding. Wij vinden het jammer dat
het promoten van het kinderboek en het
plezier in (voor)lezen in het thema
“Gruwelijk eng” is gegoten.
Wij zijn erg vóór leesbevordering. Niet
voor niets waren wij de eerste
basisschool in Katwijk met de Bibliotheek
op school. Door het aanbieden van een
eigentijdse collectie in school hebben we
gezien dat kinderen met meer plezier
zijn gaan lezen. Uit onderzoek blijkt keer
op keer dat (voor)lezen een positief
effect heeft op de schoolprestaties.
Verhalenrooster Kind op maandag:
Week 40: 2 t/m 6 oktober 2017
Jakob wil weg, Genesis 30:25-36
Takken in het water, Genesis 30:37-43
Jakob gaat weg, Genesis 31:17-24
Week 41: 9 t/m 13 oktober 2017
Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31:25-35
Verbond met Laban, Genesis 31:43-54
Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis 32:1-22

(Voor)lezen biedt naast het stimuleren
van het taalgevoel en het uitbreiden van
de woordenschat ook de gelegenheid om
avonturen te beleven die we ‘real life’ te
spannend zouden vinden. Je leert je ook
verplaatsen in de wereld van een ander.
We zullen in de komende week dus zeker
aandacht besteden aan parels van
kinderboeken. Volgende week
organiseren wij bijvoorbeeld weer de
school-voorleeswedstrijd voor leerlingen
uit groep 7 en 8.
Prentenbijbel voor thuis
We zijn heel blij met een prachtig
‘boekenweekgeschenk’ dat we aan
kunnen bieden. We hebben een stapel
van 50 prachtige Prentenbijbels,
schitterend geïllustreerd door Marijke ten
Cate, om uit te delen gekregen. De bijbel
is geschikt om (voor) te lezen voor
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar
en bevat verhalen uit het oude en het
nieuwe testament. Zelf lezen is mogelijk
vanaf AVI M5. Heeft u nog kinderen in
deze leeftijd dan kunt u per gezin een
prentenbijbel ontvangen (zolang de
voorraad strekt). Vraagt u meester Rob
om een gratis exemplaar.
Dus ophalen en voorlezen maar!

Schoolreis
We kunnen terug kijken op een
geslaagde schoolreisdag. De groepen 5,
6 en 7 vertrokken al vroeg richting Beeld
en Geluid. De drukte op de weg viel
mee, waardoor we keurig op tijd
arriveerden.
De kinderen konden zich bij Beeld en
Geluid verdiepen in de wereld van (het
maken en presenteren van) televisie.
’s Middags werden de kinderen
losgelaten in een speelbos om de hoek.
Daar werden hutten gebouwd
(afgebroken en weer opnieuw gebouwd),
dammetjes gemaakt in een waterstroom,
spellen gespeeld...

De groepen 3 en 4 hebben zich ook
uitstekend vermaakt in Plaswijckpark.
Beide bussen arriveerden weer zonder
vertraging op de afgesproken plek.
Op onze website www.willemvanveen.nl
kunt u foto’s bekijken van beide
uitstapjes.

Kleuters naar Panbos
Woensdag 27 september was er voor
beide kleutergroepen een
schoolprogramma in het bos. Alle
kleuters werden ’s morgens bij Panbos
verwacht om daar door het bos te
wandelen, kastanjes te zoeken, bomen
te beklimmen en lekker te spelen in de
speeltuin.
Ook van dit uitstapje zijn foto’s gemaakt
die u kunt bekijken op
www.willemvanveen.nl

Start Young Engineers
Vorige week woensdag was de eerste les
voor onze Young Enigneers. De kinderen
gingen nog wat onzeker aan de slag met
de lego-onderdelen om een auto met
motoraandrijving in elkaar te zetten. De
tijd vloog en al snel was het alweer tijd
om op te ruimen, maar het is alle
kinderen gelukt om hun eigen auto te
testen en een aantal kinderen kon zelfs
nog experimenteren om de auto sneller
(of juist langzamer) te laten rijden.
Spaaractie voor St. Maarten
Vorige week maandag is tijdens de
gezamenlijke opening de spaaractie voor
de slachtoffers van de orkaan Irma op
St. Maarten gestart.
Studiedag januari verzet
De studiedag van woensdag 31 januari is
verzet naar woensdag 24 januari 2018.

Oktobertelling
Op 1 oktober telde onze school precies
214 leerlingen. Dit getal is belangrijk
voor de bekostiging van ons onderwijs.
Veel scholen worden geconfronteerd met
een dalend leerlingaantal, maar gelukkig
zien we een stabiele bezetting van onze
groepen en worden ook regelmatig
nieuwe leerlingen bij ons aangemeld.
Wij raden u aan om jongere
broertjes/zusjes van leerlingen bij ons op
school tijdig aan te melden en in te
laten schrijven. We bewaken de instroom
en de grootte van onze groepen om te
voorkomen dat we te grote jaargroepen
krijgen. Regelmatig moeten we ouders
teleurstellen omdat zij hun kind
aanmelden voor een groep die ‘vol’ is.
Voorschoolse opvang
Zo nu en dan wordt de vraag aan ons
gesteld of er bij ons op school de
mogelijkheid bestaat voor voorschoolse
opvang. Wij hebben deze vraag gesteld
aan Kinderopvang Katwijk en zij bieden
de mogelijkheid om kinderen voor
schooltijd op te vangen bij de KOK-groep
De Kleine Horizon. Er zijn enkele
kinderen van onze school die gebruik
maken van de naschoolse opvang op
deze locatie.
Voor de voorschoolse opvang kunnen
kinderen vanaf 7.30 uur door ouders
worden gebracht en KOK zorgt ervoor
dat deze kinderen op tijd bij ons op
school zijn. Wanneer u hier gebruik van
wilt maken, kunt u zich wenden tot
Kinderopvang Katwijk via
www.kokkinderopvang.nl
School van de week
In de week van 9 t/m 15 oktober kunnen
de leerlingen van de Willem van
Veenschool gebruik maken van het
‘School van de week’-kortingskaartje
voor zwembad Aquamar. Op vertoon van
het kaartje dat via school wordt uit
gedeeld aan de kinderen kunnen zij voor
€ 3,00 recreatief zwemmen. Een los
kaartje kost normaal € 4,90.
Vrijwillige ouderbijdrage
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief
over de vrijwillige ouderbijdrage. Graag
uw aandacht hiervoor.

