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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 10 januari 2020 Nieuwsbrief: 17 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

Woensdag 15 januari 11.30 – 12.30 uur: spreekuur Schoolmaatschappelijk Werk (zie ook bericht elders in deze 

nieuwsbrief) 

Donderdag 16 januari groep 8b op excursie naar het Techniek Ontdeklokaal 

 Groep 1/2c op excursie naar de Hortus 

 Gastles groepen 5: ‘Beleef het verleden’ 

 

Een bericht van de ouderraad 

Lieve kinderen van groepen 3 t/m 8,  

Vrijdag 14 februari is er weer een gezellige disco. Vanwege de datum is dit natuurlijk in het Valentijn-thema. Jullie vader of 

moeder kunnen jullie opgeven door het inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier zal via SocialSchools verspreid worden. 

We hopen dat jullie allemaal weer gezellig komen. Wij hebben er in ieder geval alweer zin in. 

De OuderRaad (penningmeester.ouderraad@kompas.pcsv.nl) 

 

Het Kompas en het lerarentekort 

Tot nu toe is het ons nog altijd gelukt om voldoende leerkrachten voor de groepen te vinden maar we vreesden voor de griepgolf 

of voor het moment dat een leerkracht langdurig uitvalt. Kortdurende vervanging is (met het nodige interne kunst- en vliegwerk) 

vaak nog op te vangen, langdurige vervanging is een enorme uitdaging! Daar staan we nu voor. Een van de leerkrachten van groep 

8 is de komende weken afwezig. We doen ons uiterste best een structurele oplossing te vinden. Tot die tijd proberen we het 

met onze eigen leerkrachten in te vullen en daarbij kan het ook nodig zijn dat er een andere groep dan groep 8 een dag ‘naar 

huis wordt gestuurd’.  

We rekenen op uw begrip! 

 

De Nationale Voorleesdagen 22 januari tot en met 1 februari 2020: Voorlees(groot)ouders gevraagd! 

  
 

Voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen: het zorgt voor leesbevordering, leesplezier én voor sociale vaardigheden. 

Tijdens de Voorleesdagen willen we veel voorleesmomenten creëren! We zijn daarom op zoek naar (groot)ouders die het leuk vinden 

een verhaal/prentenboek te komen voorlezen. Doet u mee? U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind(eren).  
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Voorleestips: 

 
 

Bereikbaarheidsgegevens 

Het is dit schooljaar al een aantal keren voorgekomen dat we ouders niet konden bereiken omdat de gegevens niet meer klopten. 

Met name (mobiele) telefoonnummers veranderen nogal eens. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens bij ons actueel zijn!!  

In het ouderportaal van Parnassys kunt u zien welke bereikbaarheidsgegevens wij van u hebben. Het is fijn als u dat wilt controleren 

en wijzigingen aan ons wilt doorgeven. 

 

De Kwinkles in de week van 13 tot en met 17 januari: Vriendschap 

Onderbouw    Middenbouw    Bovenbouw     
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Trefwoord in de week van 13 tot en met 17 januari 

Onderbouw: Pech 

Tegenover geluk staat pech. En als er een geluksvogel is, dan is er ook een pechvogel. Dus ook hij laat van zich horen. Wat 

overkomt hem? Hoe gaat hij om met die domme pech? Ook kinderen zit het geluk niet altijd mee. Hoe kun je elkaar dan helpen? 

Wat kan de situatie verzachten? 

In de Bijbelverhalen zijn het de kwetsbare mensen die aandacht krijgen en geluk ervaren.  

 
Midden- en bovenbouw: ‘Ongelukkigheid’ 

Tegenover geluk staat ongeluk. Wat maakt dat mensen zich ongelukkig voelen? En hoe gaan ze om met domme pech, met verdriet 

en ziekte, met het gevoel dat ze niet voldoen of met de armoede waarin ze leven? Kortom: wat is de betekenis van al die 

‘ongelukkigheid’ in ons leven? 

 

Een bericht van het Schoolmaatschappelijk Werk 

Mijn naam is Jolyn Ouwehand sinds 1 november werkzaam bij Voorschoten voor elkaar en 

verbonden aan de school als schoolmaatschappelijk werker. Zoals al eerder in de nieuwsbrief is 

beschreven kan ik laagdrempelig hulp bieden op allerlei gebieden zowel voor u als ouder/ 

verzorger als het kind. Samen met uw kind kan ik kijken wat er nodig is doormiddel van een 

gesprek met u als ouder/ verzorger en met uw kind. De gesprekjes met uw kind vinden plaats op 

school en aan de hand van bijvoorbeeld spelletjes of tekenen ga ik kijken wat er nodig is. Soms 

kan het zijn dat er meer nodig is en kan ik ondersteunen in het verder zoeken naar passende hulp. 

Ik ben op de volgende dagen aanwezig in de school. Voor vragen kom gerust bij mij langs, mocht 

het niet lukken op school dan kunt u ook contact opnemen met mij via de intern begeleider of via 

Voorschoten voor elkaar op volgend telefoonnummer 071 5619001. 

Dag  Tijd 

15 januari 11:30-12:30 

12 februari 11:30- 12:30 

11 maart 11:30- 12:30 

8 april 11:30-12:30 

 

Bijlage: een bericht van de Protestantse Gemeente Voorschoten 


