Website nieuws
Heeft u foto’s gemaakt van activiteiten van de school die op het infoscherm kunnen? Mail
ze dan naar ons en dan kunnen we ze plaatsen!
Sporten
In de vakantie hebben de groepen 3 en 4 en de groepen 7 en 8 meegedaan aan het handbaltoernooi
in Alphen aan den Rijn. Wat een kanjers waren het en goede sportievelingen. Groep 7 en 8 werden
vierde en de groepen 3 en 4 werden tweede! Super prestatie! Volgend jaar weer?
Tussenschoolse opvang
Als u uw kind aanmeldt voor de overblijf, krijgt u in de loop van de ochtend antwoord
hierop. Soms komt het bericht later in de ochtend, doordat de coördinator met andere
werkzaamheden bezig is. U kunt op de volgende werkdagen (ma,di,do,vrij) in de ochtend `
een antwoord krijgen op uw mail.
Kerkscholendienst op zondag 4 februari
Op zondag 4 februari om 11.15 uur houden wij weer onze jaarlijkse
scholendienst in “De Bron”. Het thema van deze dienst is: “Gods schepping”.
De voorganger van deze dienst is Martijn de Jong, jeugdwerker in de Bron en
we worden muzikaal bijgestaan door het combo ‘De Troubadours”.
Zoals het thema al duidelijk maakt, zullen we in de periode voor deze dienst
in de klassen volop spreken over Gods schepping. Martijn bezoekt alle groepen
van beide locaties om over de schepping te spreken. Tijdens de dienst zullen
de verschillende groepen van beide locaties een korte presentatie geven over
een van de scheppingsdagen. Wij ontvangen u op deze zondag graag in De
Bron. Rond elf uur staat de koffie klaar. Voor de kinderen t/m 4 jaar is er geen
aparte oppasdienst. Aan het eind van de dienst wordt er een collecte
gehouden voor “Stichting Tolong Flores”. De doelstelling van de stichting is:
“Het oprichten en/of instandhouden van een of meerdere scholen op het
eiland Flores, waar de plaatselijke bevolking niet in staat is zelf te voorzien in gedegen onderwijs.

Ouderkamer programma
De ouderkamer is open van maandag t/m vrijdagmorgen voor een kopje koffie en/of thee. U kunt
zelf inschenken waar u behoefte aan heeft en met andere ouders van gedachten wisselen. Op
vrijdagochtend is altijd een aantal leden van de AC aanwezig om koffie of thee mee te drinken.
Lijkt het u gezellig om hier eens bij aan te schuiven en zo nu en dan de AC mee te helpen, dan bent
u van harte welkom.

Cito’s
De komende weken zullen in de klassen de cito toetsen afgenomen worden. Als je uitgerust bent,
lukt het gemakkelijker je te concentreren op je werk. Het is dus belangrijk als uw kind op tijd naar
bed gaat. Helpt u mee?
Vakanties en vrije dagen volgend schooljaar 2018-2019
Het lijkt nog ver weg, maar voor wie het al in zijn agenda wil zetten. Hieronder
kunt u de data vinden van de vakantie en vrije dagen van het schooljaar 2018-2019.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019
maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
vrijdag 19 april en maandag 22 april 2019
zaterdag 27 april 2019
dinsdag 23 april t/m 3 mei 2019
donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
maandag 3 juni 2019
maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

Extra vrije dagen:

jaarmarkt: woensdag 19 september 2018
vrijdagmiddag voor kerst vrij: 21 december 2018
vrijdagmiddag voor zomervak. vrij: 19 juli 2019
Bijna naar school
Achter de schermen beginnen we voorzichtig met de voorbereidingen van het
nieuwe schooljaar. Voor ons is het fijn om te weten welke kinderen straks naar
school komen. Heeft u een kind dat dit schooljaar of volgend schooljaar vier
jaar wordt, dan vinden we het fijn om te weten dat het naar onze school komt.
Bij juf Nina kunt u een inschrijfformulier opvragen.
Ook nieuwe gezinnen zijn natuurlijk van harte welkom op school. Kent u iemand
die nog een school zoekt voor zijn of haar kind, dan vinden we het natuurlijk
fijn als u zegt dat ze welkom zijn voor een informatief gesprek op onze school.
Juf Nina maakt hier graag tijd voor vrij!

Kind op Maandag
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
Week 5: 29 januari t/m 2 februari 2018
Jezus zoekt buitenstaanders op, Marcus 2:13-17
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6
Belangrijke data:
25 januari
inloopochtend
1 februari
NB 11
15 februari
Rapporten groep 1 t/m 7 mee
19 februari t/m 22 februari rapportgesprekken
De volgende nieuwsbrief verschijnt op: donderdag 1 februari 2018

Kom een middagje spelen, zingen en dansen bij het Jeugdtheaterhuis Alphen!
Speel jij ook altijd toneel? Ben je de leukste thuis? Of zing jij onder de douche de sterren van de
hemel? Dat kan allemaal bij het Jeugdtheaterhuis Alphen. Wil je een keertje komen kennismaken en
zien hoe het tijdens de lessen er aan toe gaat? Kom dan donderdag 25 januari naar de gratis Open
Les in Parkvilla. In februari start een nieuwe Toneelklas voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. Dus als je het
leuk vindt, kun je meteen doorstromen!
Programma donderdag 25 januari locatie: Parkvilla, Cornelis Geellaan 2, Alphen aan den Rijn
15.45 – 16.15 uur Toneelklas S voor kinderen 4 - 6 jaar.
Aanmelden voor de Open Les kan via www.jeugdtheaterhuis.nl of kom 25 januari naar Parkvilla.
Ben je al iets ouder, maar ook nieuwsgierig? Neem dan contact op het Jeugdtheaterhuis via
info@jeugdtheaterhuis.nl voor meer informatie.

