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Geachte ouder(s), verzorger(s),
Het was erg leuk om u allen op maandagmorgen te ontmoeten met een kopje thee/ koffie. We
hebben weer mooie vakantieverhalen kunnen horen. Veel kinderen uit de groepen 1 en 2 hadden
hun juffen erg gemist. Er werden dikke knuffels uitgedeeld! Van diverse ouders hoorden wij ook dat
de kinderen weer zin hadden in school. Dar worden wij erg blij van. Laten we hopen dat we met
elkaar er weer een prachtig schooljaar van kunnen maken.
Ingrid Luk
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Jarig op school
Het vieren van je verjaardag op school is altijd erg feestelijk! Nu hebben op school de afspraken van
het vieren/ trakteren een beetje aangepast.
Je verjaardag wordt in de klas gevierd. De groep zingt je gezellig toe en jij mag iets uitdelen aan alle
klasgenootjes. Denk hierbij aan iets gezonds, of een klein snoepje. We delen alleen nog uit aan de
kinderen van je eigen klas.
Je mag ook langs de leerkrachten om een traktatie aan hen uit te delen. Je mag hierbij één vriendje of
vriendinnetje meenemen. Van je eigen leerkracht krijg je een mooie kaart met daarop de felicitaties
van alle leerkrachten.

Een partijtje vieren?
Als een kind jarig is geweest, worden er ook partijtjes gevierd. De uitnodigingen voor het partijtje
mogen de kinderen na schooltijd uitdelen.

Fruity Friday
Elke vrijdag nemen we voor onze pauzehap een stuk fruit mee naar school. Op alle andere dagen mag
dit natuurlijk ook, maar op vrijdag doen we dit allemaal!

Telefoon mee naar school
De mobiele telefoon zien we ook steeds vaker bij onze kinderen op school. We willen u nogmaals
benadrukken dat wij als school de verantwoordelijkheid van deze (vaak dure) telefoons niet durven te
dragen. We raden iedereen aan de telefoon thuis te laten. Mocht uw kind toch een telefoon mee
nemen naar school dan gebeurt dit op eigen risico. Tijdens de lessen zullen de telefoons per groep op
een centrale plek in bewaring genomen worden, zodat de kinderen niet afgeleid worden tijdens de
lessen.
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Schoolreis groep 1 t/m 8
Dinsdag 26 september gaan we op schoolreisje.
De groepen 1 t/m 3 gaan dit jaar naar Linnaeushof in Heemstede. We gaan met auto’s naar de
speeltuin. De kinderen krijgen een lunch in de vorm van een patatje met een flesje drinken en een
ijsje. De kosten van dit schoolreisje bedraagt 18,50 euro per leerling.
De groepen 4 t/m 8 gaan met de bus naar het Archeon in Alphen a/d Rijn.
In het Archeon maken de leerlingen kennis met het wonen, werken en leven van prehistorische
jagers, Romeinse soldaten en/of middeleeuwse ambachtslieden. Ook gaan we kijken naar een
spannend gladiatorengevecht. De leerlingen brengen een bezoek aan het Romeins Museum, krijgen
een paspoort voor het Archeon en een terugkomkaartje. Verder gaan de leerlingen aan de slag met
verschillende activiteiten zoals: een fibula maken (een Romeinse sierspeld), vuur maken, een kaars
maken en vilten. Ze krijgen een flesje drinken en een ijsje.
De kosten voor dit schoolreisje bedraagt 25 euro. De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee.
Wilt u dit bedrag voor 1 september, onder vermelding van schoolreis en de naam en groep van uw
kind(eren), overmaken op rekeningnummer NL86 RABO 0367 7049 43, t.n.v. CBS Hoffenne,
Noordwijk.
Binnenkort komt er meer informatie over de schoolreis.

Schoolreis, wie kan er mee?
Naar aanleiding van een aantal vragen van ouders om mee te willen gaan als begeleiding op
schoolreis, willen wij u graag hierover informeren. Wie gaat er mee als begeleiding op schoolreis?
Het aantal begeleiders wordt bepaald door de schoolreiscommissie. Hoeveel begeleiding op hoeveel
kinderen is afhankelijk van de te ondernemen schoolreis.
1. Leerkrachten van school, onderwijzend ondersteunend personeel, vrijwilligers
2. Studenten
3. Ouders/ verzorgers van kinderen met een specifieke hulpvraag in begeleiding
4. Ouders/ verzorgers van de ouderraadcommissie (gezien hun vele werk voor de school, krijgen zij
een eerste keuze )
5. Mocht er nog ruimte zijn voor ouders, dan kunnen zij zich opgeven bij Yvonne Houwaart. Via
onafhankelijke loting wordt er dan een keuze gemaakt.

Verkeersborden
Op maandag 28 augustus om 11.30 trapt wethouder Dennis Salman de veiligverkeersactie van de
wijkvereniging van het Vinkenveld af door middel van het onthullen van twee borden op het
fortterrein. Dit is het speelveld dat ligt tussen Strandloper en Zilvermeeuw.
Vorig scholjaar hebben de kinderen van groep 7/8 tekeningen gemaakt voor deze actie.
Vanaf deze maandag zullen ook alle borden in de wijk opgehangen gaan worden.
Met groep 7/8 zullen we bij de onthulling aanwezig zijn.

Informatieavond
Op dinsdag 29 augustus bent u van harte uitgenodigd voor de informatieavond van uw zoon/
dochter. We hebben per groep twee momenten gepland. Wanneer u meerdere kinderen heeft kunt
u zo naar twee bijeenkomsten. Het maakt niet uit in welke groep u als eerste komt. De
groepsleerkracht zal twee keer hetzelfde verhaal vertellen.
De groepsleerkrachten zullen u vertellen welke specifieke zaken er dit schooljaar aan de orde komen.
19.15 uur
Inloop
19.30 uur
Eerste bijeenkomst
20.00 uur
pauze, tijd voor een kopje thee/koffie
20.15 uur
Tweede bijeenkomst
Ingrid Luk
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Gym
De eerste twee weken van het schooljaar is de gemeente nog bezig met een opknapbeurt van de
gymzaal. Hierdoor kunnen de gymlessen niet plaatsvinden in de gymzaal. Nelie van der Slot zal deze
periode alternatieve gymlessen rond de school organiseren. Voor de gymlessen worden wel
onderstaande tijden aangehouden. De kinderen van de groepen 6 en 7/8 hoeven de eerste twee
weken dus niet naar de gymzaal te gaan. Zij kunnen gewoon naar school komen.

Maandag
08.30 - 09.10 uur
09.15 - 10.00 uur
10.00 - 10.45 uur
10.45 - 11.30 uur
11.30 - 12.15 uur

Groep 7/8
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6

Groep 7/8 komt zelfstandig naar de gymzaal.

Donderdag
08.30 - 09.10 uur
09.15 - 10.00 uur
10.00 - 10.45 uur
10.45 - 11.30 uur
11.30 - 12.15 uur

Groep 6
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 7/8

Groep 6 komt zelfstandig naar de gymzaal.

Groep 6/7 gaat zelfstandig naar huis. De kinderen van de
overblijf gaan samen met juf Nelie naar school.

Groep 8 gaat zelfstandig naar huis. De kinderen van de
overblijf gaan samen met juf Nelie naar school.

Voor de gymlessen graag gymkleding (korte broek/T-shirt of gympakje), stevige sportschoenen en
een klein handdoekje mee.
Nelie vd Slot

Kalender/schoolgids
Gisteren heeft uw zoon/dochter de schoolkalender/schoolgids meegekregen. Op de kalender vindt u
alle belangrijke afspraken.

Controle gegevens leerlingen
Volgende week ontvangt u een overzicht van alle administratieve gegevens van uw zoon/dochter,
zoals deze in ons administratiesysteem genoteerd staan. Wilt u deze gegevens goed nakijken? Zo
blijft u altijd goed bereikbaar voor ons. Wijzigingen graag noteren op het blad en dit afgeven bij de
groepsleerkracht van uw kind. Indien alle gegevens in orde zijn, dan hoeft u niets te doen.
Agenda
Dag

Datum

Activiteit

Ma

21-08-17

Di
Di
Do
Woe
Vr
Di
Di

29-08-17
05-09-17
07-09-17
13-09-17
15-09-17
19-09-17
26-09-17

Eerste schooldag
08.15 uur: koffie/thee voor ouders/verzorgers
19.00 uur, Informatieavond alle groepen
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Studiedag team, leerlingen vrij
International Dot Day (info volgt)
Hoedjesdag, Hoffenne-troonrede
Schoolreisje
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Binnengekomen post:
Informatie- ontmoetingsbijeenkomst Autisme in Noordwijk
Op 14 september a.s. Locatie: Wassenaarsestraat 5, Noordwijk van 19.30 – 22.00 uur
Autisme binnen het gezin
Deze lezing wordt verzorgd door: Janneke van Bockel
Autisme kan een grote impact hebben op je gezin en een grote wissel trekken op het functioneren
binnen een gezin wanneer er mensen met en zonder autisme samenleven. Regelmatig komt het voor
dat naast autisme er nog andere diagnoses spelen. Het vereist veel creativiteit begrip, energie en
aandacht om iedereen tot zijn recht te laten komen en een acceptabele manier van omgaan met
elkaar te hebben. Hoe maak je het iedereen naar de zin? Janneke zal haar ervaringen hierover met u
delen. Daarbij zal ze volop gelegenheid bieden om vragen te stellen en adviezen en tips onderling uit
te wisselen.
Programma:
U bent vanaf 19.30 uur welkom. De lezing begint om 20.00 uur.
Er zal een kleine informatiemarkt aanwezig zijn.
Iedereen die belangstelling heeft voor autisme is welkom op deze avond.
Wel graag van tevoren aanmelden via: info@welzijnnoordwijk.nl of bellen naar 071-7114334/
06-55456779

