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Geachte ouder(s), verzorger(s),
De komende weken plezieren we de kinderen met Dot-Day, hoedjesdag, de schoolreis en een
speciale editie van de Kinderboekenweek. Over al deze zaken kunt u hierover lezen. De leerkrachten
hebben met veel enthousiasme gewerkt om deze dagen tot een succes te maken. Wij hebben er zin
in! O ja,.. en tussendoor wordt er ook nog heel veel geleerd!
Ingrid Luk

International Dot-Day
Op vrijdag 15 september zullen wij net als vorig jaar stilstaan bij International
Dot-Day. In alle groepen zal het mooie verhaal van Peter Reynolds worden
voorgelezen. N.a.v. het verhaal zullen er kringgesprekken plaatsvinden, wordt
het Dot-lied gezongen en wordt er geknutseld met stippen. Er zal een
groepswerk gemaakt worden, waarbij de oudere leerlingen de jongere
leerlingen helpen. Dit kunstwerk zal uiteindelijk in de gang een mooi plekje
krijgen om ons aan de boodschap van het verhaal te herinneren. We zullen
dit alles waar mogelijk in het Engels doen. Het zou leuk zijn als de kinderen
op vrijdag kleding dragen met stippen.
Danielle van der Meulen

Hoedjesdag
Net zoals Prinsjesdag in Den Haag, is op de derde dinsdag in september,
Hoedjesdag traditie geworden op Hoffenne. Ingrid Luk zal de Hoffenne-rede
voorlezen en de plannen presenteren voor het aankomend schooljaar. Na het
officiële gedeelte is er de hoedenparade waarbij de kinderen hun hoed of pet
mogen showen op de catwalk.
Alle kinderen nemen op dinsdag 19 september een hoed of pet mee.
Het programma start om 13.30 uur.
Wilt u meegenieten van de troonrede en de hoedenparade dan bent u van
harte welkom!
Margriet Nieuwesteeg

Wijzigingen kalender
Onze jaarlijkse kijkavond is verplaatst van april naar november. Noteert u de datum alvast op de
kalender? De kijkavond vindt plaats op 29 november 2017. Deze wijziging willen wij graag
doorvoeren, omdat het aantal contactmomenten met ouders wat onevenwichtig verdeeld was over
het jaar. Daarom zijn ook de rapportavonden verplaatst.
Rapportavonden: 19 en 21 februari 2018 (i.p.v. in maart).
Wieltjesdag van 26 april wordt gewijzigd in 25 april 2018.

Schoolreis
Dinsdag 26 september gaan we op schoolreis!
Hier volgen nog even wat mededelingen omtrent het schoolreisje.
De groepen 1 t/m 3 gaan dit jaar met auto’s naar Linnaeushof in Heemstede.
De schooldag begint gewoon om 08.30 uur.
We gaan om 09.30 uur met auto’s vanuit school naar Heemstede.
Vervolgens gaan we in groepjes de speeltuin rond. Om 12.00 uur gaan we lunchen. De kinderen
krijgen een patatje met een flesje drinken en een ijsje. U hoeft dus geen lunchpakket mee te geven
aan uw kind. Wel graag een rugzak voorzien van naam met daarin een pauzehapje en drinken (dit
mogen ook 2 pakjes drinken zijn).
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Na de lunch gaan we opnieuw de speeltuin in. Om 15.00 uur gaan we op weg naar huis.
Om ongeveer 15.30 uur hopen we weer op school terug te zijn.
De groepen 4 t/m 8 gaan dit jaar met de bus naar het Archeon in Alphen.
De kinderen gaan om 08.45 uur de bussen in en vertrekken dan naar het Archeon.
De kinderen nemen zelf een lunchpakket, een pauzehapje en drinken mee (graag pakjes drinken in
verband met lekkende bekers) in een rugtas voorzien van naam.
In het Archeon krijgen de kinderen nog een flesje drinken en een ijsje.
We vertrekken om 16.00 uur uit Alphen en hopen dan om ongeveer 16.45 uur weer terug zijn in
Noordwijk.
We hopen op een fijne dag in de Linnaeushof en in het Archeon.
Namens de schoolreiscommissie, Yvonne Houwaart

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek 2017 vindt plaats van 4 t/m 15 oktober. Het
thema is ‘gruwelijk eng’.
Woensdagmiddag 4 oktober organiseren Boekhandel v d Meer,
Bibliotheek Bollenstreek Noordwijk, basisschool Hoffenne en OBS de
Jutter ‘het lemniscaat Kinderboekenfeest’.
Doelstelling: kinderen enthousiast maken voor lezen en in contact
brengen met schrijvers.
Het feest vindt plaats op beide scholen van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Alle Noordwijkse kinderen zijn tevens welkom om hieraan deel te nemen.
Diverse schrijvers zullen een workshop geven op bovengenoemde scholen en er kan ook geknutseld
worden. De opening wordt verzorgd op Hoffenne door Burgemeester en Wethouder en op OBS de
Jutter wordt er een voorstelling gegeven door twee schrijvers.
Kortom, het belooft een spetterend feest te worden.
Maar dit is nog niet alles:
op woensdagochtend 4 oktober brengt de schrijfster Arienne Bolt een bezoek aan onze school!
Zondag 8 oktober zal de Kinderdienst ook in het teken staan van de Kinderboekenweek.
In de kleutergroepen zullen er opa’s en oma’s uitgenodigd worden om te komen voorlezen.
We sluiten op donderdagmiddag 12 oktober de Kinderboekenweek af met een Voorleeswedstrijd en
een Podiumfeest
Noteert u deze data alvast in uw agenda?
Margriet Nieuwesteeg en Simone van den Berg

Jeugd- en Gezinsteam
Het Jeugd- en Gezinsteam is gevestigd in het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) van Noordwijk. Ouders en jongeren met vragen over
opvoeden en opgroeien, kunnen zich bij het team aanmelden voor
hulp en steun. Het team beschikt over veel expertise en staat klaar om te helpen. Steeds wordt
gezocht naar een passende vorm van hulp afgestemd op de vraag. Het uitgangspunt daarbij is om de
ouder(s) of jongere zelf te versterken, zo nodig met hulp van hun omgeving. Het team kan hulp
bieden of indien nodig hulp erbij vragen. Het JGT werkt wijkgericht en kan ook thuis langskomen.
Het JGT is ook actief op alle scholen in Noordwijk. Voor Hoffenne ben ik, Joke de Mare, de
contactpersoon en consulent.
Dit betekent dat school, maar ook u als ouder en opvoeder, mij kan vragen bij gesprekken aanwezig
te zijn of om mee te denken waar nodig is.
De hulpvragen kunnen heel divers zijn: van lichte tot zwaardere opvoedvragen; vragen over
gedragsproblematiek; wat is er aan de hand met mijn kind? Is er meer onderzoek nodig? Soms is een
advies of korte hulp voldoende, soms is een langere begeleiding nodig of gewenst om extra
hulpverlening erbij te vragen of ernaar te verwijzen.
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Het idee is dat ouders en kinderen ons makkelijk kunnen vinden en bij ons aan kunnen kloppen.
Daarom zal ik namens het Jeugd- en Gezinsteam regelmatig op school aanwezig zijn voor een
inloopspreekuur.
Op onderstaande data en tijdstippen ben ik aanwezig:
- maandagochtend 2 oktober 2017 van 08.30 - 09.30 uur;
- maandagochtend 23 oktober 2017 van 08.30 - 09.30 uur;
- maandagochtend 6 november 2017 van 08.30 - 09.30 uur;
- maandagochtend 27 november 2017 van 08.30 - 09.30 uur;
- maandagochtend 11 december 2017 van 08.30 - 09.30 uur;
- maandagochtend 8 januari 2018 van 08.30 - 09.30 uur.
U kunt het JGT ook bereiken via de teamtelefoon 088-2542371.
Wij zijn gevestigd in het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Raadhuisstraat 4 tegenover de Digros,
loop gerust eens bij ons binnen.
Groet, Joke de Mare (Medewerker Jeugd- en Gezinsteam Noordwijk)
Tel: 06-14861790
Teamtelefoon: 088-2542371
Bezoekadres: Raadhuisstraat 4, Noordwijk
Postadres: Postbus 11008, 2301 EA Leiden
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
Agenda
Dag

Datum

Activiteit

Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag

12 sept
13 sept
15 sept
19 sept
20 sept
26 sept

MR-vergadering
Studiedag team, alle kinderen vrij
International Dot-Day
Prinsjesdag/Hoedjesdag
Vergadering Oudercommissie
Schoolreis groep 1 t/m 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws van de gemeente
Uit onderzoek blijkt dat ouders die financieel moeilijk rondkomen vaak niet profiteren van de
bestaande toeslagen en jeugdvoorzieningen zoals voor sport en cultuur. Mensen met de laagste
inkomens maken nauwelijks gebruik van toeslagen en gemeentelijke voorzieningen, waarbij kinderen
een verjaardagsfeestje, voetbalschoenen, kleding, sport- of muziekles aangeboden krijgen.
Zo zijn er de gemeentelijke Doe mee regelingen.
Dit zijn regelingen voor ouders met schoolgaande kinderen met weinig financieel eigen vermogen en
een (gezamenlijk) inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm.
Zo is er bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de schoolkosten of een eenmalige fietsregeling van
EUR 100,- voor kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan.
Ook zijn er bijdragen om kinderen mee te laten doen aan sport (een bijdrage van 225 euro per kind
per jaar) of voor lessen op kunst en cultuurgebied (een bedrag van 450 euro per kind per jaar).
Dat is te regelen via de school of het Centrum voor Jeugd en Gezin of kijk op de website van het
Jeugdsportfonds Zuid-Holland of de website van het Jeugdcultuurfonds. Verder is er nog de
mogelijkheid om langs te gaan bij het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken met een
medewerker van het Lokaal Loket. De medewerker geeft u graag een goed advies over de
mogelijkheden. Op werkdagen kunt u zonder afspraak terecht tussen 08.30 en 12.30 uur.
Het Lokaal Loket is gevestigd in het gemeentehuis, Voorstraat 42.
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Cursus Positief opvoeden! (Triple P)
Op 23 oktober (Alphen) en 25 oktober (Leiden) a.s. van 19.3021.30 uur start de cursus ‘Positief opvoeden!’ (Triple P) voor
ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar met emotionele en/of
gedragsproblemen.
Ouders leren het lastige gedrag van hun kind beter begrijpen, een positieve band met hun kind
ontwikkelen, aandacht besteden aan gewenst gedrag, omgaan met ongewenst gedrag en voorkomen
dat situaties uit de hand lopen.
De opvoeding van kinderen is een belangrijke, maar soms zware taak.
Simpele, duidelijke tips over hoe om te gaan met lastig gedrag kunnen
heel prettig zijn. De cursus ‘Positief opvoeden’ kan deze tips geven.
De cursus duurt 8 weken en bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten van 2 uur
en 3 telefonische contacten met de trainer, kosten € 25,- p.p. (m.u.v. niet
subsidiërende gemeenten).
Aanmelden via www.cjgcursus.nl of via deze link
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus

