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Voorwoord: 

 

Beste ouders,  

 

Zo vlak voor de herfstvakantie krijgt u alvast de nieuwsbrief van 

ons. Maandag 28 oktober hebben de kinderen nog even een 

extra dag vakantie, want dan hebben we een studiedag met het 

gehele team.  

De afgelopen periode stond in het teken van groepsvorming in 

de klas, de Kinderboekenweek, het Minikoraal op 2 oktober, 

sporttoernooien voor groep 6 en 7 en de praktische 

verkeerslessen voor alle groepen.  

Ik wens iedereen een fijne herfstvakantie en hoop alle 

leerlingen weer te zien op dinsdag 29 oktober.  

  

Arnaud Ouwehand 

Waarnemend directeur  

 

 

   

➢ De invalperiode van Juf Joke Buijs van groep 1/2 A zit er weer op. Met een brok 

in haar keel heeft ze dinsdag afscheid genomen. Ze heeft samen met juf Sanna en 

juf Sjoukje een goede start gemaakt met de groep. We bedanken juf Joke voor 

haar inzet en betrokkenheid en hopen haar nog eens te zien als inval juf op onze 

school.   

➢ Juf Marjolijn Schroot zal na de herfstvakantie de plek van Joke innemen en op 

maandag-woensdag groep 1/2 A lesgeven. Marjolijn is al jaren als 

onderwijsassistent verbonden aan onze school en volgt momenteel de opleiding 

leerkracht basisschool. Juf Sanna zal haar werkzaamheden op dinsdag en 

woensdag oppakken. Juf Sjoukje gaat weer op haar ‘’oude’’ werkdagen werken; 

donderdag en vrijdag voor groep 1/2 A en de coördinatie van de schooltuin en 

creamiddagen.  

 

  

21 – 25 okt.   Herfstvakantie  

28 okt.   Studiedag. Alle leerlingen vrij! 

30 okt.   Luizencontrole  

31 okt.  Leerlingenraad 5-8 

1 nov.   Start creatieve middagen groep 7/8  

4 t/m 6 nov  Papiercontainer 

6 nov.   Stakingsdag (u krijgt binnenkort meer info) 

13 nov.  Theatervoorstelling voor groep 1/2  

27 nov.   Pietenochtend  

29 nov.  Meedraaidag Vlietlandcollege groep 8 

  

 

 

 

 

 

Personalia: 

Komende maand 
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Foto’s voorleesronde tijdens de Kinderboekenweek 
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Sintactie en goede doelen dit schooljaar 

 

Ieder schooljaar willen we samen met de kinderen van de Gevers sparen voor een goed 

doel. Vorig jaar was dat Stichting Haarwens. Dit schooljaar plannen we een actie voor 

Stichting Edukans. Deze stichting zet zich in voor goed onderwijs in ontwikkelingslanden 

wereldwijd. Edukans zet zich onder andere in voor goed opgeleide docenten en bereikte 

vorig jaar met verschillende activiteiten meer dan 325.000 kinderen!  

 

 
 

Samen met de kinderen van de leerlingenraad bekijken we welke actie we als school 

kunnen doen. Wordt dus vervolgd! 

 

Na de herfstvakantie ontvangt u als ouder een informatiebrief over een andere actie waar 

we als school ook een steentje aan willen bijdragen: de Sintactie. Bij deze actie gaat het 

om het steunen van gezinnen die vanwege financiële problemen geen Sintfeest kunnen 

bekostigen.     

 

Geen cijfers meer 

 

Wellicht heeft u het al gemerkt dit 

schooljaar; uw zoon of dochter krijgt geen 

cijfer meer voor een dictee of toets. Met 

name in de bovenbouw merkten we de 

laatste jaren dat veel kinderen steeds meer 

gefocust raakten op de cijfers en daarmee 

dus het eindproduct. Als school willen we 

juist dat kinderen leren van het proces en 

van de fouten die daarin zijn gemaakt. Door 

procesgericht bezig te zijn, verleggen we de 

focus en krijgen alle kinderen voldoende 

ruimte om te leren.  

Wordt er dan helemaal niet meer getoetst? Jawel, maar steeds vaker zullen we kinderen 

eerst formatief toetsen. Dat wil zeggen dat er een aparte toets wordt afgenomen waarbij 

er naderhand samen met de leerling wordt gekeken waar de verbeterpunten liggen. De 

uiteindelijke toetsen zijn bedoeld als tussentijds meetmoment en worden beoordeeld met 

een letter en dus geen cijfer.  

In februari zal het rapport er dus ook anders uitzien. U krijgt uiteraard t.z.t. uitgebreide 

informatie, zodat u het rapport ook goed kunt lezen en op de juiste manier kunt 

interpreteren.  
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Mediatorentraining 

 

 

 

Na de herfstvakantie starten we weer met de 

mediatorentraining. Uit de groepen 7 en 8 worden een 

aantal kinderen geselecteerd die als mediator willen 

optreden tijdens een klein conflict bij het buitenspelen op 

het achterplein. Deze mediatoren krijgen eerst voldoende 

training, zodat ze goed weten hoe ze tijdens een ruzie 

samen op zoek kunnen gaan naar de juiste oplossing. 

 

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat en 

zijn ze officieel mediator op onze school. Tijdens de kleine 

pauze zullen ze duidelijk zichtbaar zijn. Uiteraard worden 

juffen en meester ook betrokken bij het oplossen van ruzies, 

maar op deze manier geven we de kinderen zelf ook de 

verantwoordelijkheid.    

 
 

 

 

 

 

 

Thema Trefwoord deze maand: Volhouden! 

 

Tijdens de opening van de dag werken we de komende maand rondom het thema: Volhouden of 
afhaken, doorzetten of opgeven. Volhouden vanuit de beste bedoelingen. 
Bijbelgedeelten en personen die hier op inhaken zijn Jakob en Esau, Jakob en Laban, Rachel en Lea 
(Genesis 25 t/m 33). Hoe gingen deze mensen om met teleurstellingen? Durfden ze te vertrouwen in 
een toekomst die ze nog niet konden zien? En accepteerde ze de dingen die gaan zoals ze gaan, 
zonder cynisch te worden?  
 

 

Dit jaar viert de Wereldwinkel het 25-jarig bestaan. Dat willen ze graag vieren. In de 

herfstvakantie wordt er een etalage-puzzeltocht uitgezet. Veel winkels in Voorschoten 

werken hier aan mee. Wil je meedoen met de puzzeltocht? Haal dan een 

deelnameformulier bij de Wereldwinkel!  

 

Contactpersoon: Petra Klasssen (petraklaasen@kpnmail.nl / 071-5327356 

Wereldwinkel Voorschoten, Schoolstraat 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileumviering Wereldwinkel Voorschoten 

mailto:petraklaasen@kpnmail.nl
mailto:petraklaasen@kpnmail.nl
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Data Jeugdwerk PG Voorschoten sept – dec.  
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Herfstvakantietip: Kastanjerrr Theaterfestival in de Leidse Schouwburg 

Vervelen is er niet bij in de herfstvakantie! Want dan vindt in de Leidse Schouwburg het 

Kastanjerrr Theaterfestival plaats. Van dinsdag 22 oktober tot en met vrijdag 25 oktober 

kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar de herfstvakantie vieren in de oudste (én 

mooiste ) schouwburg van heel Nederland. De kinderen kunnen genieten van 

voorstellingen en er een dagdeel lang workshops volgen. 

De tweede editie van Kastanjerrr staat in het teken van dieren. Zo staat op dinsdag de 

voorstelling Dolfje Weerwolfje en Foeksia de miniheks (6+) op de agenda en op 

woensdag Kikker en het Avontuur (4+). Op donderdag kunnen kinderen en ouders 

genieten van de humoristische muzikale vertelling Zwijnenstal (8+) met onder andere 

Rop Verheijen en Ilse Warringa.  

Rondom de voorstellingen kunnen de kinderen zich door grimeurs 

laten omtoveren tot dier, en mogen zij zelf dieren knutselen bij 

de knutseltafel. En elke bezoeker maakt kans op een gratis 

voorstelling bij de grabbelbak. 

Workshopdag Op vrijdag zijn er workshops voor kinderen die zelf 

graag op het toneel staan, maar ook voor kinderen die liever niet 

in de spotlights treden. Zo zijn er workshops improviseren (waarin 

kinderen geleerd wordt vanuit intuïtie toneel te maken), cabaret, 

musical en dans, maar ook workshops grime & visagie, decor en 

techniek. Tussen de workshops door kunnen alle kinderen 

gezamenlijk genieten van een pannenkoekenlunch. De workshops 

duren anderhalf uur en worden afgesloten met een presentatie 

voor ouders, broertjes, zusjes én opa’s en oma’s. 

Voor meer informatie en kaarten: leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl en 071 516 

3881. 
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