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Personele informatie
Veronique Wong heeft 4 januari een dochtertje gekregen. Haar naam is Aimée. Veronique
en Aimée maken het goed. Wij wensen Veronique met haar gezin veel geluk en een hele
fijne kraamtijd toe.
Marieke Hagenaars zal dit schooljaar re-integreren op De Christoffel. Karin van Bemmel
en Maroesja Spelbos nemen haar directietaken over. Jan Kock zal hierbij ondersteunen.
Lenneke de Wit zal vanaf week 6 de groepsleerkracht van groep 3 zijn samen met Daphne
Trost.
Schooltijden
In de maand februari ontvangt u een enquête over het wel/niet invoeren van een ander
schooltijdenmodel op onze school. Vooraf ontvangt u van ons informatie over de drie
mogelijke schooltijdenmodellen. Graag vragen wij u om uw medewerking. De uitkomst van
de enquête zullen wij zo snel mogelijk met u delen.
Door de enquête schooltijdenmodellen in te vullen laat u uw stem horen. De toegevoegde
uitleg bij de modellen helpt u om een keuze te maken.
Na afloop van de enquête buigt de medezeggenschapsraad zich over de uitkomsten en
informeert u nadien tijdig.
De keuzes (kort hieronder beschreven) die u worden aangeboden zijn:
- huidig schooltijdenmodel (met een pauze en overblijf tussen 12.00 en 13.00 uur)
- continurooster ( gelijke dagen tot 14.30 uur; behalve woensdag. Woensdagmiddag
of vrijdagmiddag zijn de kinderen vrij)
- gelijke dagen model (de kinderen zijn op school van 8.30 tot 14.15 uur)
Informatieavond 8 februari (Ouderbetrokkenheid 3.0):
Wilt u uw kind helpen met leren? Maar weet u soms even niet hoe u dit het beste doet?
Kom naar de informatieavond op 8 februari (Inloop: 19.00u, avond: 19.30u - 21.00u).
Onderwijsexpert Jan Ververs zal uitgebreid vertellen over Growth Mindset, waarbij succes
nauwelijks gaat om hoe slim je bent. Het gaat over het hebben van vertrouwen in je eigen
kunnen en weten dat je door oefening kunt groeien. Een growth mindset is belangrijk voor
de ontwikkeling van kinderen. Een positieve houding zorgt voor motivatie, betere
leerprestaties, doorzettingsvermogen en creativiteit. U heeft hier invloed op. U krijgt

praktische tips en ideeën mee om het leren bespreekbaar te maken en hoe u daar op
inspeelt.
Dus schrijf u snel in op de intekenlijst bij de groep van uw kind. De bovenbouw kan het
doorgeven aan de leerkracht. We zien u graag bij een waardevolle avond!
Carnaval 9 februari:
Op vrijdagmiddag 9 februari vieren wij met de groepen 1 t/m 8 carnaval op school. Ook
dit jaar zal er weer een editie van LucaStars plaatsvinden. De leerlingen mogen hun talent
laten zien op elk gebied. Het gaat dus niet alleen om zingen en playbacken. Op deze
manier kunnen kinderen, die bijvoorbeeld een muziekinstrument bespelen, goochelen,
jongleren etc. ook meedoen. Net als vorig jaar zal er ook een prijsje zijn voor de leerling
met de mooiste outfit. Op vrijdag 2 februari komen prins en prinses Carnaval (twee
leerlingen uit groep 8) de klas in om de proclamatie voor te lezen. De school krijgt tussen 2
en 9 februari een andere naam, welke gekozen is door de leerlingen. Vrijdagmiddag 2
februari vindt ook de auditie van LucaStars plaats.
Schoolfotograaf maandag 12 februari:
Op maandag 12 februari komt de schoolfotograaf bij ons op school. Tussen 8.00 - 8.30
uur is er de mogelijkheid om een broertjes/zusjesfoto te laten maken met broertjes/zusjes,
die nog niet op school zitten. U kunt zich hiervoor intekenen op de lijst op de deur van het
speellokaal. Dit kan vanaf donderdag 1 februari.
Vanaf 8.30 uur zullen de fotografen foto’s maken van de groep, van iedere leerling en de
broertjes/zusjes.
Amateurarcheologen in de groepen 6:
Langs de Limes
Dinsdag 13 februari bezoeken 2 amateurarcheologen de groepen 6. Zij zullen de
kinderen veel vertellen over de Romeinen in ons land, lang geleden. Ook hebben zij kleine
opgegraven spullen uit die tijd bij zich. Alles opgegraven niet ver hier vandaan!
Groep 3 gaat op bezoek bij het Catharijneconvent:
Op donderdag 15 februari gaat groep 3 het Catharijneconvent bezoeken. De kinderen
zullen een rondleiding door het museum krijgen. Omdat de bus ons al om 12.45 uur
ophaalt blijven alle kinderen deze dag op school eten. Geeft u ze een broodje en drinken
mee. Er hoeft hiervoor geen overblijfstrip betaald te worden. Wij zijn pas om 15.30 uur
weer terug bij school. We vragen via een briefje op het raam om hulpouders.
Tennisles groep 1, 2 en 3:
Op vrijdag 16 februari krijgen de leerlingen van groep 1, 2 en 3 tennisles op school. Een
trainer van de tennisvereniging Rijnhuyse zal deze lessen verzorgen.
Juffenfeest groep 1-2 en 2-3 woensdag 21 februari:
Op woensdag 21 februari vieren de juffen Barbara, Emma, Gerdine en Ans hun
verjaardag. De kinderen mogen die ochtend verkleed naar school komen en hoeven geen
eten en drinken mee te nemen.
Groep 4 gaat op bezoek bij het Catharijneconvent:
Op donderdag 22 februari gaat groep 4 op bezoek in het Catharijneconvent. De kinderen
krijgen te zien hoe het in een museum toegaat. Hoe een tentoonstelling samengesteld
wordt. Ons bezoek duurt van 11.30-12.45 uur. Wij zijn dus laat terug op school en daarom

blijven alle kinderen deze dag op school eten. Geeft u ze een lunch mee. Er hoeft hiervoor
geen overblijfstrip betaald te worden. We vragen via een briefje op het raam in de gang
om hulpouders.
Krokusvakantie en studiedag:
De krokusvakantie start dit jaar op vrijdag 23 februari om 15.00 uur. Op dinsdag 6
maart start de school weer om 08.30 uur.
Mededelingen vanuit de medezeggenschapsraad
Dinsdag 9 januari is de MR weer bij elkaar gekomen. Wij hebben tijdens deze vergadering
de begrotingen van Lucas Batau en de Christoffel besproken. Beide begrotingen zijn
goedgekeurd.
Ook hebben we gesproken over de peiling van de schooltijden. Binnenkort worden de
ouders van Lucas Batau geïnformeerd over de drie modellen. Naar aanleiding hiervan
vullen zij de peiling in. Het formulier van de Christoffel is gelijk aan die van ons. De
uitkomsten worden per school besproken en eventueel omgezet in acties.
Bericht vanuit de oudervereniging:
Wist u dat:
- De OV druk is geweest om alle kerstversieringen op te ruimen.
- De OV bezig is met de voorbereidingen van de carnaval.
- Er tijdens de carnaval ook twee prijzen worden uitgedeeld voor de meest originele
en mooist verklede leerling.
- De onderbouw zich straks gaat bezighouden met het thema afval en de OV de
school daarvoor gaat versieren.
- Er deze maand de incasso’s van de ouderbijdrage uitgaan en dat u hierbij voor een
deel een beroep kunt doen op stichting leergeld. (informatie staat op
www.stichtingleergeld.nl of u kunt informatie krijgen bij de directie).
- De OV alvast gekeken heeft naar de avondvierdaagse, die zal plaatsvinden op 14
t/m 17 mei. En we daarvoor ook nog opzoek zijn naar vrijwilligers die het leuk
vinden om dit te organiseren, zodat we weer als 1 groep kunnen starten.
Mocht u interesse hebben om de avondvierdaagse te organiseren u contact op kunt
nemen met de directie. Er is op school een draaiboek aanwezig waarin informatie
van voorgaande jaren staat en Celeste (oud organisator) wil de nieuwe vrijwilligers
informeren.
Namens de OV wensen wij u een fijne carnaval.

Workshop De Ontdekkingsreis
Vorige week was actrice Elea Bekkers op school om groep 5 t/m 8 uit te nodigen, met haar
een echte bioscoopfilm te maken!
We beginnen op maandag 12 maart om 15:15 uur en werken dan 8 weken lang elke
maandag aan onze eigen film.
Je krijgt:
●
●
●
●

8 Lessen (één keer per week, na school) van 90 minuten
Professionele coaching op theater- en filmacteren
Globale kennismaking met diverse theaterdisciplines
Coaching op het gebied van (podium)angsten

● Proces van verhaal naar professionele film
● Première in een echte bioscoop
KOSTEN:
De ouders/verzorgers betalen in totaal slechts €8,70 per les.
Daarnaast verzorgen wij kosteloos:
●
●
●
●
●
●
●

Een professionele filmproductie*
Een professionele filmmontage (special effects behoren tot de opties) *
Een rit voor de filmsterren in een èchte limousine richting filmpremière
Een spetterend ontvangst met rode loper bij de filmpremière
Een vertoning van de gemaakte film in een VUE bioscoop
Een drankje voor de filmsterren tijdens de filmpremière
Een exclusieve release op ons YouTube-kanaal met vele views(deze films
kunnen de leerlingen voor altijd gebruiken op hun CV)

*Speelduur film: 10-15 minuten (afhankelijk van verhaal/groep)
*Wij werken uitsluitend met professionals
Totaal: €69,60 per kind. Wil je je nu al aanmelden? Dat kan! Stuur dan een mailtje
naar elea@workshopdeontdekkingsreis.com. Of bekijk onze eerdere films eens op
ons youtubekanaal. Tot dan!

BELANGRIJKE DATA
2 februari
8 februari
9 februari
12 februari
15 februari
16 februari
21 februari
22 februari
25 februari t/m 5 maart
5 maart
6 maart

Auditie LucaStars
Informatieavond
Middag: Carnaval groepen 1 t/m 8
Schoolfotograaf
Groep 3 naar het Catharijneconvent
Tennisles groep 1, 2, 3
Juffenfeest groepen 1/2 en 2/3
Groep 4 naar het Catharijneconvent
Krokusvakantie
Studiedag team. Alle leerlingen zijn vrij.
08.30 uur start school

