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Personeel
Imane El Margai start deze week als nieuwe medewerker op de opvang. U zult haar op
vrijdag in ons Kindcentrum op de dreumesgroep aan het werk zien. Welkom Imane!
Leon Bock loopt momenteel stage in groep 4/5. Hij studeert aan de Marnix Academie in
Utrecht en daar volgt hij de lerarenopleiding. Hij is er elke donderdag dit schooljaar en komt
op de fiets uit Zwartebroek. Hij heeft het naar zijn zin in groep 4/5!

Welkom
Na de herfstvakantie zijn Jurre en Laure gestart op De Spreng. Fijn dat jullie bij ons in de
nieuwe klas komen! Yavi, Sanne en Carsten komen nu wennen. Dat is best spannend de
eerste keer. We zijn blij dat jullie ook bij ons komen spelen en werken. De klas wordt steeds
gezelliger met al die stoere jongens en meiden. Van harte welkom allemaal!

Persoonlijk bericht
Sander Creteer, de vader van Manon uit groep 7 is al een tijdje ernstig ziek. Wij staan als
Kindcentrum om hen heen en proberen hen te ondersteunen in deze moeilijke tijd.
Bij deze een persoonlijk bericht van de familie Creteer:

Zoals velen van jullie weten is de vader van Manon ongeneeslijk ziek.
Helaas gaat zijn gezondheid de afgelopen dagen erg achteruit en is de kans groot dat hij
binnenkort komt te overlijden.
Deze vreselijk verdrietige situatie heeft grote impact op Manon. Ze probeert zo veel mogelijk
“gewoon” naar school te gaan. Wij vinden het dan ook heel belangrijk voor haar dat school
ook zo gewoon mogelijk blijft en willen jullie daarom vragen om in of rond school de situatie
niet met haar of mij te bespreken.
Wel vinden wij het belangrijk jullie hierover in te lichten om zonodig jullie eigen kinderen
hierin te kunnen steunen.
Hartelijke groeten, Familie Creteer
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Oudergesprekken
De oudergesprekken zijn op donderdag 21 november en dinsdag 26 november.

Sinterklaas
Sinterklaas versieravond groep 1 en 2:
Zoals de meesten van jullie weten komt Sinterklaas binnenkort
weer in ons land. De school (hal/lokalen) moet ook dit jaar
weer versierd worden, zodat we Sinterklaas en zijn Pieten
straks goed kunnen ontvangen.
Hier hebben we uw hulp bij nodig. Op maandagavond 25 november van 18:30 - 20:00
uur hopen we met z'n allen alles te versieren. Het zou leuk zijn als u hierbij kunt zijn.
Sinterklaas surprise-avond groep 3 en 4:
Op maandagavond 25 november is er weer onze gezellige surprise- en
versieravond. De ouders van de groepen 3 en 4 kunnen op deze
avond een surprise maken voor hun kind op school. Er zal deze avond
voldoende materiaal op school liggen, waarmee u de surprise voor uw
zoon/ dochter kunt maken. U mag de surprise natuurlijk ook eerder al
thuis maken en op deze avond komen brengen.
De surprises voor groep 3 en 4 moeten in elk geval op maandag 25
november om 20.00 uur klaar staan op school! De cadeautjes voor uw kinderen zijn al
aanwezig op school, deze liggen in het lokaal van groep 3.

Sinterklaas groep 5-8:
De kinderen trekken a.s. dinsdag lootjes met hun klas en maken thuis de surprises. Deze
mogen vanaf 26 november op school gezet worden en moeten uiterlijk 3 december op
school staan.
En dan komt Sinterklaas natuurlijk weer een bezoekje brengen
aan ons Kindcentrum op donderdag 5 december.
De school is deze dag gewoon om 8.20 uur open en alle
kinderen mogen hun jas aanhouden in de klas. Het zou leuk zijn
wanneer er veel ouders op het schoolplein blijven staan om Sint
en zijn Pieten welkom te heten. Het wordt vast weer een hele
gezellig dag!

Speelleerplein kleuters
De kleuters ruimen met de leerkracht voordat de school eindigt de bouwhoek, timmertafel,
speelhuis en zandtafel op.
Wilt u er als ouder(s) zorg voor dragen dat uw kind(eren) na schooltijd tijdens het
haalmoment niet meer spelen op het kleuterplein. We houden het graag netjes.
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Schoolfotografie
De inlogkaarten zijn uitgedeeld aan uw kind. Online kunt u inloggen en de foto's die u wenst
bestellen.
Bestellingen die uiterlijk 24 november zijn geplaatst, worden op school bezorgd en deze
bestellingen hebben geen verzendkosten. Na deze datum worden er bezorgkosten berekend
door de fotograaf.
Heeft u nog vragen dan verwijzen wij u door naar de
helpdesk: vragen@sgoolfotografie.nl.

Koffieochtenden
Wij nodigen de ouders/verzorgers van harte uit om onder genot van een kopje koffie of thee
op een ontspannen manier met de leerkracht van uw kind in gesprek te gaan over
onderwerpen rondom het onderwijs en opvoeding.
De koffieochtend:
- van groep 2 op woensdag 20 november
Deze koffieochtend bent u van harte welkom van 8.30 tot 9.30 uur.
We zien u graag.
U bent van harte welkom!

Studiedag Leerkrachten
Maandag 6 januari 2020 (aansluitend op de kerstvakantie) is er een studiedag op school. Die
dag hebben alle leerlingen vrij.

Nieuws uit de KDV/BSO
Nieuwtjes van de baby- en dreumes groep
We zijn deze tijd druk bezig met het Thema “weer” op de groepen, we hebben al druk
geknutseld en geleerd over het thema. Op de dreumesgroep hebben de kinderen met elkaar
een mooie boom gemaakt voor aan de muur, alle kinderen mochten een mooi blad maken
en versieren voor aan de boom.
Op de peuteropvang hebben de kinderen regen gemaakt met plastic bekers, met schuim
sneeuw gemaakt op tafel en met plastic zakken de wind buiten gevangen. De peuters leren
zo spelende wijs welke soorten weer er zijn. Er zijn nog een paar plekken vrij op de
peuteropvang dus als jullie nog een vriendje of vriendinnetje weten om gezellig te komen
spelen zou dat heel leuk zijn.
Op de babygroep hebben we de groep mooi versierd met paraplu’s en druppeltjes water
eraan en we lezen veel boekjes over de herfst.
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Omdat nu het weer omslaat en het vies weer is buiten zouden we het fijn vinden als de
ouders van de maan groep erop letten om de plastic blauwe schoenhoesje aan te trekken,
als ze hun kinderen komen brengen of ophalen. Zo houden we de vloer op de groep schoon.
De prietpraat van de afgelopen tijd:
- Meisje hoort de leidster zeggen: ”We gaan volgende week koekjes bakken”, het meisje
zegt daarop: “We kunnen nu ook wel koekjes gaan bakken op de Ipad”.
- Een leidster zegt tegen een meisje: “Je bent een wijsneus”, toen wees het meisje haar
eigen neus aan en zei: “Hier is de wijsneus”.
Vriendelijke groeten, de leidsters van de Zon en de Maan groep.

Oudergesprekken
De oudergesprekken zijn op donderdag 21 november en dinsdag 26 november. Wij bieden
u de mogelijkheid om de mentor(en) te spreken van uw kind(eren). Er hangen bij elke groep
intekenlijsten waarop u kunt inschrijven. De gesprekken zijn bedoeld voor de kinderen die
naar de kinderdagopvang/BSO gaan. Bij de Peuteropvang vindt er na aanleiding van de
observatie een gesprek plaats. Mocht u toch een gesprekje willen, dan kunt u dit altijd
aanvragen bij de mentor.
Gea kan helaas niet aanwezig zijn bij de gesprekken. Gerrie/Arna zullen deze gesprekken
voeren. U kunt bij hen vragen wie het gesprek leidt van uw kind.

Sinterklaas
Wij nodigen graag alle kinderen van de Peuteropvang en de Kinderdagopvang uit om samen
met ons Sinterklaas te vieren. Dit zal op donderdag 5 december a.s. zijn. De kinderen die
deze dag geen opvang afnemen mogen om 8:30 uur gebracht worden en om 10:00 uur
mogen ze weer opgehaald worden. We hopen er samen met de kinderen een leuk feestje
van te maken.

Kerstvakantie
Via de mail heeft u van ons bericht ontvangen of u in Konnect wilt aangeven wanneer uw
kind(eren) komen in de kerstvakantie. Rond 22 november krijgt u van ons bericht of de
dagen die u wilt ruilen of extra heeft aangevraagd zijn goedgekeurd.
Als er nog vragen zijn dan kunt u een mail sturen naar kindplanning.hoevelaken@pcogv.nl.
LET OP!! De kerstvakantie is van maandag 23 december 2019 tot en met is van vrijdag 3
januari 2020.
De BSO en Kinderopvang zijn open, maar de Peuteropvang is dan gesloten. Wij zijn 1e + 2e
kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten.
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Studiedag leerkrachten
Maandag 6 januari (aansluitend op de kerstvakantie) is er een studiedag op school. De
kinderen die een vakantiecontract hebben voor de maandag, mogen de hele dag komen.
Heeft u normaal op maandag opvang en wilt u graag een hele dag opvang voor uw
kind(eren)? Dan kunt u Carla mailen en tegen betaling extra opvang regelen van 8.00 tot
14.00 uur. Dit kan via de mail naar: kindplanning.hoevelaken@pcogv.nl. Heeft u voor deze
maandag andere opvang geregeld, vergeet u dan niet uw kind(eren) af te melden in
Konnect. Wilt u dit voor 19 november in Konnect aangeven. Op deze studiedag zijn de
Kinderopvang en Peuteropvang gewoon geopend.
Nog vragen? Mail gerust naar Evita.vdhardenberg@pcogv.nl.

Schoolfoto's
De Inlogkaarten zijn uitgedeeld aan uw kind. Online kunt u inloggen en de foto's die u wenst
bestellen.
Bestellingen die uiterlijk 24 november zijn geplaatst, worden op school bezorgd en deze
bestellingen hebben geen verzendkosten. Na deze datum worden er bezorgkosten berekend
door de fotograaf.
Heeft u nog vragen dan verwijzen wij u door naar de
helpdesk: vragen@sgoolfotografie.nl.

Nieuws uit peuteropvang
Er is momenteel geen nieuws vanuit de peuteropvang.

Kalender voor het gehele Kindcentrum
Week 11 november
16 november
20 november
21 + 26 november
25 november
5 december
19 december

De Spreng: ’Verwondering als bron’

Kijkmomenten ouders
Landelijke intocht Sinterklaas
Koffieochtend groep 2 (8.30 – 9.15 uur)
Oudergesprekken opvang en onderwijs
Surprise/versier avond groep 1 t/m 4 (18.30 – 20.00 uur)
Sinterklaasfeest
Kerstviering in de groepen (zonder ouders)
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Nieuws van de naschoolse lessen
Na schooltijd is er binnen ons Kindcentrum nog van alles te doen:
Judo, vioolles, tekenen en schilderen, techniek, gitaar spelen, zingen en blokfluit
spelen.
Wij willen graag betaalbare, leuke en goede lessen aanbieden voor kinderen die graag hun
talent willen ontdekken of willen ontwikkelen.
Dit zijn de mogelijkheden:

MAANDAG TONEEL/MUSICALLES of
GITAAR BEGELEIDING
Docent: Jeroen de Boer (via meesterjeroen8@hotmail.com)
DANSLES
Docent: Laurens Hagen (via www.ldcnijkerk.nl)
Tijd: 16.00-16.45 en 16.45 – 17.30 uur
VIOOLLES
Docent: Mirjam Haverkamp (via 06-33812952 of haverkamp@hetnet.nl

DINSDAG

MADSCIENCE: WETENSCHAP EN TECHNIEK
Data: april/mei

WOENSDAG DANSLES
Docent: Laurens Hagen (via www.ldcnijkerk.nl)
Tijd: 14.15 – 15.00 en 15.00 – 15.45 uur
JUDO
Docent: Erwin Timmermans (via www.judoschoolmidden.nl)
STRIJKERSENSEMBLE

Docent: Mirjam Haverkamp (via 06-33812952 of haverkamp@hetnet.nl

DONDERDAG GITAAR MELODIE
Docent: Rosita van Oosten
(via rositavanoosten@hotmail.com)
BLOKFLUIT
Docent: Rosita van Oosten
(via rositavanoosten@hotmail.com)
Bij Rosita kan zowel een verkorte als normale cursus worden gevolgd.
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