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Alvast noteren 
 
Ma 3-12  Spreekuur 
Wo 5-12  Sinterklaasviering 
Do 6-12  Start school om 9.30!!! 
Ma 10-12 t/m wo 12-12 Oud papier actie 
Wo 12-12  Studiedag, alle kinderen vrij 
Do 13-12  Voorlichtingsavond VO 
Ma 17-12  Excursie groep 7 
Ma 17-12  Bezoek Wellant groep 8 
Di 18-12  Schaatsen groep 3 t/m 8 
Di 18-12  Spelletjesmiddag groep ½ 
Do 20-12  12.00 kinderen vrij, 17.00 Kerstdiner 
Vrij 21-12  kerstviering in de Jozefkerk 
Vrij 21-12  12.00 kinderen vrij, start kerstvakantie 

Ouderraad 
 
De voorbereidingen voor het sinterklaasfeest zijn in volle gang. De 
ouderraad heeft er erg veel zin in. Samen met de klassenmoeders 
mogen we Sint helpen cadeautjes uit te zoeken en ook bij het inpak-
ken kan hij altijd best wat hulp gebruiken. Wij hebben daar gewoon 
een gezellige avond van gemaakt. Naast hulp bij de cadeautjes 
zorgt de Ouderraad ook voor iets lekkers en wat drinken als Sint de 
school bezoekt. De boodschappen hiervoor zijn inmiddels ook ge-
daan, dus wat ons betreft kan het feest beginnen. 
 
Het volgende evenement is het kerstfeest. Ook bij de kerstdiners 
zorgen wij voor iets lekkers te drinken. Terwijl de kinderen genieten 
van het kerstdiner zorgen wij dat er warme chocolademelk of glüh-
wein voor de ouders klaar staat als zij de kinderen weer komen op-
halen. Met elkaar proosten we op fijne kerstdagen.  
U komt toch ook? 

Ophalen kleuters om 15.00 uur 

 

We zijn dit jaar gestart met een pilot om de kleuters in de 
klas op te halen in plaats van op het schoolplein. Dat bevalt 
goed en willen we graag zo houden. Wel is er nog een klein 
aandachtspunt. Aan de ouders van groep ½ A willen we vra-
gen of u pas naar de deur wilt komen als de deur open gaat. 
Nu staan veel ouders al rond 14.55 uur voor de deur en zijn 
de kinderen al aan het zwaaien, waardoor het veel langer 
duurt om op te ruimen en de jas aan te trekken. 

VO avond 

 

Op donderdag 13 december wordt er voor de ouders van groep 8 
een informatieavond over het voortgezet onderwijs gehouden. Op 
deze avond zal worden toegelicht welke vormen van voortgezet on-
derwijs er zijn, welke mogelijkheden voor vervolgonderwijs die heb-
ben en wanneer de open dagen zijn op de scholen in de omgeving. 
Verder wordt toegelicht hoe onze  
adviesprocedure zal plaatsvinden en 
wordt een rooster gemaakt voor de 
adviesgesprekken. 
 
Tot slot wordt aangegeven welke  
wijzigingen er zijn ten opzichte van 
voorgaande jaren. 

Op tijd komen 

 

We merken de laatste tijd dat steeds meer kinderen (én ou-
ders) te laat komen. Wij vragen u echt op tijd aanwezig te 
zijn, omdat het nu constant stoort als de deurbel gaat en er 
nog kinderen inschuiven in de klas. We willen u bewust ma-
ken dat zelfs 1 minuut te laat, voor leerplicht telt als een half 
uur verzuim en wordt geregistreerd! 

Beste ouders, 
 

We zijn gestart! Al weken kijken de kinderen uit naar het werken op een Chromebook en nu is 

het eindelijk zover. De oude tablets zijn ingeleverd en we hebben 160 Chromebooks voor de 

school aangeschaft. De kinderen kunnen nu niet meer alleen rekenen en taal maken, maar ook 

bijvoorbeeld een werkstuk maken voor documentatie, digitaal toetsen afnemen, oefenen aan 

een programma voor dyslexie of leren een e-mail te versturen. De mogelijkheden zijn enorm 

toegenomen, maar ook de snelheid in het werken is aanzienlijk verhoogd. Daardoor maken de 

leerlingen veel meer opdrachten in dezelfde tijd. 

Alle vaste computers in groep 4 t/m 8 en de centrale ruimten zijn opgeruimd. Hiermee hebben 

we veel ouders ook weer blij kunnen maken, want voor €50,- kunnen deze computers nog over-

genomen worden. Ze worden dan helemaal opnieuw geïnstalleerd met Windows 10 en compleet 

met scherm, muis, toetsenbord en bekabeling geleverd. Voor €35,- mogen de oudere modellen 

weg en voor €20,- heeft u al alleen een scherm.  Heeft u zelf nog interesse? Kom dan even 

langs bij mij. 

 

De komende weken staan natuurlijk helemaal in het teken van Sint en Kerst. De sinterklaasacti-

viteiten zijn al weer in volle gang en we hopen dat de goedheiligman ons volgende week weer 

een bezoekje komt brengen. Houdt u er rekening mee dat de kinderen donderdag 45 minuten 

later mogen beginnen? Veel mensen vieren namelijk op woensdagavond pakjesavond en dan 

wordt het wel eens wat later…. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jos Dohle 

Excursie groep 7 

 

Op maandag 17-12 gaat groep 7 
op excursie naar het museum 
voor Archeologie. De kinderen 
worden met de bus vervoerd, 
maar moeten wel een lunchpak-
ket meenemen en blijven alle-
maal over. 



Beste ouders, 
 

Bijna vier jaar geleden zijn wij gestart met het werken op tablets vanaf groep 4. 
De laatste tijd lopen wij steeds meer tegen de beperkingen van de tablets aan en daarom hebben wij besloten te gaan werken met 
Chromebooks. Voor de mensen die nog niet weten wat een Chromebook is: Dit is een kleine laptop met touchscreen die niet draait 
op Windows, maar op het besturingssysteem van Google. Simpel gezegd is het een laptop die alleen via internet werkt en waar geen 
programma’s op geïnstalleerd worden. 
 

Voor alle leerlingen vanaf groep 4 hebben wij een Chromebook besteld. De verwachting is dat die binnen enkele weken op school 
zijn en dan worden alle tablets teruggestuurd naar Snappet. De leerlingen gaan voortaan rekenen en spelling van Snappet op de 
Chromebook doen, maar ook voor het maken van een werkstuk of het opzoeken van iets op internet,  
maken de leerlingen straks gebruik van hun Chromebook. 
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Schaatsen 
 
Morgen wordt voor het eerst een 
tijdelijke ijsbaan geopend in  
Wassenaar! Voor ons is dat natuurlijk 
een uitgelezen kans om met de  
kinderen dicht bij school te gaan 
schaatsen. 
 
Daarom gaan wij op dinsdag 18 december met de kinderen 
van groep 3 t/m 8 (per toerbeurt) schaatsen bij de haven. 
Om de kosten te beperken vragen wij u zoveel mogelijk voor 
eigen schaatsen te zorgen. Noren zijn helaas niet toegestaan 
ivm de beperkte afmetingen van de ijsbaan. 

Kidscolleges in de vakantie: Kerstvakantie 2018/2019 
 
Tijdens de kerstvakantie organiseert de bibliotheek weer allerlei leuke activiteiten voor de kinderen onder de naam: Kidscolleges. 
Zo hebben we o.a. colleges over: 
- Dieren in de winter 
- Minecraft Atlantikwall 
- Vleermuizen en de vleermuisbunker. 
 

 
Wil je zeker weten dat je hierbij kan zijn? Koop dan 
snel kaarten en voorkom teleurstelling. Ga naar 
www.obvw.nl of bestel je kaarten aan de balie. 

Bezoek Wellantcollege 
 
Op maandag 17-12 gaat groep 8 op bezoek bij het Wellantcollege. 
In het kader van de keuze voor een goede vervolgschool, worden 
verschillende scholen in de regio bezocht. Deze dag hebben de kin-
deren allemaal een fiets en een lunchpakket nodig. 

Oudertevredenheid 
 
Vorige week heeft u een e-mail ontvangen over de oudertevreden-
heidsenquête. We hebben tot nu toe 47 reacties ontvangen. Dat is 
helaas nog lang niet voldoende om een betrouwbaar beeld te krij-
gen van de complete ouderpopulatie. Wilt u als u dat nog niet ge-
daan heeft zo snel mogelijk de lijst invullen? 
 
U vindt de lijst hier: 
https://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/F9PXSVD 

Wat doen de dieren ‘s winters in Meijendel 

Als je wilde dieren ’s winters ziet, waarom hebben ze het dan niet koud? Hoe 
komen ze aan eten? 
En waar zijn de wilde dieren die je zomers wel ziet maar ’s winters helemaal 
niet, of zelden..? Houden die een winterslaap of vliegen ze naar Spanje 
voor een warme kerstvakantie? 
Duinwachter Hans heeft het in dit winterse ‘kidscollege’ over allerlei dieren. 
Zowel de dieren je kunt zien: bijvoorbeeld roodborstjes, konijnen of een vos. 
Maar ook dieren die je ’s winters niet ziet, zoals vleermuizen, een mol, een 
eekhoorn, een libelle of een egel. Hij neemt ook een aantal van deze dieren in 
opgezette toestand mee die om ze eens goed van 
dichtbij te bekijken en misschien zelfs te aaien. 
 
Deze lezing is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar, 
maar ouders of verzorgers zijn ook van harte wel-
kom. Zij moeten wel zelf ook een kaartje kopen. 
 
Wanneer: 2 januari 2019 om 10.30 uur 
Waar: Bibliotheek Voorschoten 

Minecraft workshop “Atlantikwall – bouw je eigen bunker” 
 
Op verschillende plekken langs de Nederlandse kust kun je de resten zien 
resten van de verdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog. Ook staan soms 
nog (resten van) bunkers 
In deze Minecraftworkshop gaan we aan de hand van oude foto’s en beschrij-
vingen de ‘Marine Seeziel-Batterie Scheveningen Nord’ nabouwen. Met een 
mede-Minecrafter bouw je in 2 uur tijd dit bunkercomplex, inclusief onder-
grondse gangen en kanonnen. 
 
Deze workshops zijn voor ervaren minecrafters 
vanaf 9 jaar! 
 
Op donderdag 3 januari in Bibliotheek Wassenaar 
en op vrijdag 4 januari in Bibliotheek Voorschoten. 
Start op beide locaties: 10.30 uur. 

Vleermuizen 
 
Altijd alles al willen weten over de vleermuis? Of 
over die geheimzinnige vleermuisbunker aan de 
Wassenaarse Slag?  
 
Kom dan gezellig met het hele gezin naar onze 
lezing op vrijdag 4 januari in de filmzaal van 
Bibliotheek wassenaar. De boswachters zelf zul-
len je dan alles vertellen en al je vragen beant-
woorden. Leeftijd vanaf 7 jaar! 

http://www.obvw.nl/

