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KLIEDERKERK
Kliederkerk 3 februari
Op zondag 3 februari is er ’s middags vanaf 15.00 uur een kinderbijeenkomst in de Goede
Herderkerk. Jeugdwerker Martijn de Jong, voor de kinderen geen onbekende, wil met de
kinderen gaan spoorzoeken. In de bijgevoegde folder (zie de link) kunt u hier meer over lezen.
STAKING 15 MAART
Zoals u waarschijnlijk al hebt gehoord wordt er een grote onderwijsstaking georganiseerd op
vrijdag 15 maart. Houdt u er rekening mee dat ook leerkrachten van onze school die dag kunnen
gaan staken. Op dit moment is nog niet duidelijk wie er die dag wel / niet gaan staken.
CITOTOETSEN
In de maanden januari en februari worden in de groepen 2 t/m 8 de Cito-toetsen afgenomen voor
de verschillende vakgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Dit is voor
zowel de kinderen als de leerkrachten een hele klus. Zeker omdat er veel kinderen ziek zijn of
zijn geweest. Een aantal kinderen moet de toetsen aangepast of individueel maken. We zijn dan
ook heel blij dat onze IB-ers, RT-ers en studenten ons hierbij helpen. Op het rapport kunt u
binnenkort lezen hoe de toetsen gemaakt zijn.
RAPPORT
Op vrijdag 15 februari zullen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun eerste rapport van dit
schooljaar ontvangen. De rapporten moeten uiterlijk vrijdag 8 maart weer ingeleverd zijn.
UITNODIGING SPREEKAVONDEN
In februari staan er de gebruikelijke bespreekavonden gepland naar aanleiding van het eerste
rapport. De eerste middag en avond is op dinsdag 19 februari en de tweede middag en avond is op
donderdag 21 februari.
In groep 7 zullen de gesprekken deze keer 15 minuten duren, zodat er tijd is om de prognose
voor het Voortgezet Onderwijs te bespreken. Het is de bedoeling dat de kinderen bij dit
gesprek aanwezig zijn. In groep 8 worden de definitieve adviezen voor het Voortgezet Onderwijs
besproken. Hier zijn ook de kinderen bij aanwezig. De gesprekken zullen op meerdere momenten
plaatsvinden. U krijgt hier nog bericht over via de leerkracht.
Volgende week ontvangt u een uitnodiging om het gesprek zelf te plannen. De gespreksplanner
ontvangt u vanaf nu via leerkracht en vindt u in Parro. Dit doen we omdat het op deze manier
betrouwbaarder is en aansluit bij de wet op de privacy.
AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN
In de komende periode gaan we bespreken hoe we volgend schooljaar de groepen, en de
leerkrachten die voor de groepen gaan staan, kunnen gaan verdelen. Vooral voor de
kleutergroepen is het belangrijk te weten hoe groot ze gaan worden. Wilt u daarom uw kind
inschrijven als het dit kalenderjaar vier jaar wordt, zodat wij met uw kind rekening kunnen
houden bij het vormen van de groepen.

SLEUTELDIENST SCHOOLPLEIN
Ons schoolplein is een belangrijke speelplaats voor onze leerlingen buiten de schooltijden om.
Daarom wordt het schoolplein geregeld opengesteld. Dit betekent dat het schoolhek door een
groep ouders, in het weekend en de vakanties, wordt geopend en gesloten volgens de geldende
afspraken. Dit om te voorkomen dat het een hangplek wordt en er overlast komt voor de
bewoners rondom de school. Bianca Zeeman is de sleutelbewaarder en coördineert wie er
wanneer voor het schoolhek zorgt. Zij doet de volgende oproep:

Gezocht: sleutelbewaarders voor de weekenden en de vakanties.
Als we niet voldoende mensen hebben kan het in de toekomst gebeuren dat het
schoolplein in het weekend of op vakantie dagen gesloten is. Dat zou voor de
kinderen heel jammer zijn, zeker nu we van de gemeente akkoord hebben om de
openingstijden op zaterdag, zondag en in de vakanties iets te verruimen.
Mocht u willen helpen om het schoolplein open te houden, dan kunt u dit doorgeven aan Bianca of
op school bij Cootje Smit.
VOORLICHTINGS- EN CURSUSAANBOD GGZ 2019
Ook in het nieuwe jaar verzorgt GGZ Rivierduinen gratis voorlichtingsavonden over omgaan met
verschillende vormen van psychische klachten. U vindt een link met het jaaroverzicht van alle
bijeenkomsten. Deze folder is ook op school te krijgen bij de IB-ers.
Voorlichtings- en cursusaanbod GGZ
CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

Ruzie tussen broers en zussen
Heeft u er ook zo’n hekel aan. Dat ze elkaar nou niet één keer gewoon even met rust kunnen laten.
Dat ze mekaar van de bank af vechten of stiekem onder de tafel kleine zetjes met hun voet geven. Je
loopt even de kamer uit en ja hoor: Mama! ze heeft weer mijn stiften afgepakt!
In het bijgevoegde artikel kunt u hier meer over lezen.
Ruzie tussen broers en zussen
GO! FOR JEUGD
Dionne de Kok is vrijdagmorgen
8 en 22 februari op school aanwezig.

Ren mee met de Romeinen: kidsrun vanuit Archeon
Op zaterdagavond 13 april zal het uniek loopevenement ‘Run with
the Romans’ plaatsvinden vanuit het Archeon. Tijdens deze loop is
ook een speciale Creative Fellows kidsrun van 1,25 kilometer. Een
unieke belevenis voor kinderen (6 t/m 12 jaar) om te starten vanuit
het Archeon. Bij de finish wacht hen een mooie medaille en een
Goed Bezig hervulbaar waterflesje!

De kosten voor deze kinderloop zijn 5 euro. Je kunt je kind inschrijven tot 1 februari 2019 via
www.runwiththeromans.nl. Er is plek voor maximaal 100 kinderen dus wees er snel bij.
De start van de kidsrun is om 18.25. De kidsrun wordt georganiseerd door Alphen a/d Run,
CAS Alphen aan den Rijn, AAV’36 met sponsoring van Creative Fellows, Groen doet
Goed/Alphen Beweegt en Goed Bezig!

