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Beste ouders, 

 

De feestdagen staan weer voor de deur. In de hele school hangen pakjes van Sint en Piet en 

de kinderen wachten vol spanning op hun komst. In deze periode kunnen we gelukkig altijd 

een beroep doen op veel ouders om te komen helpen bij het versieren en de organisatie van 

de festiviteiten. Bent u zelf niet zo van het versieren of heeft u overdag geen tijd om te helpen, 

maar wilt u wel graag een bijdrage leveren aan de school? Wellicht bent u dan wel het nieuwe 

MR lid dat wij zoeken. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie.  

 

In groep 8 stijgt de spanning niet alleen voor Sinterklaas, maar ook voor het vervolgonderwijs. 

Deze weken bezoeken de leerlingen verschillende VO scholen in de regio. Op donderdag 12 

december is ook de voorlichtingsavond voor ouders. Daarop krijgen zij alle informatie over de 

verschillende vormen van vervolgonderwijs, open dagen en de meest gekozen scholen.  

 

Over enkele weken begint de kerstvakantie. Rond die tijd komen ook de eerste ouders vragen 

of het nieuwe vakantierooster al bekend is. Daar wordt op dit moment overleg over gevoerd 

tussen de Wassenaarse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Daarna moeten de mede-

zeggenschapsraden het rooster nog goedkeuren. Het definitieve vakantierooster ontvangt u 

altijd rond de voorjaarsvakantie.  

 

Na de vakantie worden ook altijd de leerlingen weer gecontroleerd op hoofdluis. Ondanks  

verschillende oproepen in groep 1/2 C, is er in die groep nog steeds geen ouder bereid gevon-

den om na elke vakantie even kort de kinderen te controleren. Hierbij dus nogmaals de oproep 

of iemand dit kan doen. Dat mag uiteraard ook een ouder uit een andere groep zijn. Als we 

niemand vinden, kunnen we ook niet controleren en is de kans veel groter dat meer kinderen 

er last van krijgen in de groep. Het controleren duurt gemiddeld een half uurtje per periode en 

het moment kan in overleg met de leerkracht bepaald worden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jos Dohle 

Ouderraad 

 

Het is eind november en het Sinterklaasfeest staat voor de deur.  
De ouderraad mag ieder jaar helpen bij de voorbereidingen om  
Sinterklaas te verwelkomen en beleeft daar veel plezier aan. Ook de 
klassenouders worden hierbij ingeschakeld en wij willen hen hartelijk 
bedanken voor alle hulp. 
 
In de laatste weken van het jaar volgen Sint en Kerst elkaar snel op. 
Met Kerst zorgt de Ouderraad voor bordjes, bestek, servetjes e.d., 
waarmee de leerkrachten de klassen leuk kunnen aankleden voor het 
Kerstdiner. Ook de limonade en chocolademelk is voor rekening van 
de Ouderraad. Natuurlijk zullen wij wederom - als de kinderen  
genieten van het Kerstdiner – de ouders die hun kinderen na afloop 
komen ophalen, ontvangen met warme chocolademelk en glühwein.  
Met elkaar kunnen we proosten op een mooi schooljaar. 

MR 

 

Een van de ouderleden van de MR heeft vanochtend  
aangegeven zijn plek beschikbaar te stellen. Dat betekent 
dat wij op zoek zijn naar een nieuwe ouder die lid wil  
worden van de MR. Wilt u meedenken over het beleid van 
de school en de stichting? Dan kunt u dit doorgeven aan 
een van de MR leden. In de bijlage vindt u meer informatie 
over de werkzaamheden en procedure. 

Schaatsen 

 

Binnenkort wordt weer de 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 17 december met de kinderen 
van groep 3 t/m 8 (per toerbeurt) schaatsen bij de haven. 
Noren zijn helaas niet toegestaan ivm de beperkte  
afmetingen van de ijsbaan.  

VO avond 

 

Op donderdag 12 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 onderwijs er zijn, welke mogelijkheden voor 
vervolgonderwijs die hebben en wanneer de open dagen 
zijn op de scholen in de omgeving. Verder wordt toegelicht 
hoe onze adviesprocedure zal plaatsvinden. Tot slot wordt 
aangegeven welke wijzigingen er zijn ten opzichte van 
voorgaande jaren. 

Alvast noteren 
Do 5-12    Sinterklaasviering 
Do 6-12    Studiedag, alle kinderen vrij  
Ma 9-12 t/m wo 11-12  Oud papier actie 
Do 12-12   Voorlichtingsavond VO 
Di 17-12   Schoolschaatsen 
Do 19-12   12.00 kinderen vrij,  
   17.00 Kerstdiner 
Vrij 20-12   Kerstviering in de Jozefkerk 
Vrij 20-12   Kinderen om 12.00 vrij, start kerstvakantie 


