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Agenda november 2018 
  

31 oktober  - bijeenkomst gebedsgroep, aanvang 8.30 uur, adres; Kleipettenlaan 290 

  - bezoek Panbos kleuters 

2 november - bezoek groep 8 “Katwijk van Oranje” 

  - crea bovenbouw 

5 november - weekopening onderbouw 

6 november - inloopspreekuur JGZ van 8.30 – 9.00 uur 

8 november - circusfeest 

9 november - crea bovenbouw 

16 november  - crea bovenbouw  

19 november - weekopening onderbouw 

20 november - studiedag alle lln. zijn vrij 

23 november - creabovenbouw 

26 november - sportinstuif groep 3 en 4 in het 

Waterbos onder schooltijd,  gymkleding meegeven 

27 november - rapportavond 10 minuten gesprekken 

29 november  - spelletjes middag kleuters 

  - rapportavond 10 minuten gesprekken 

30 november - creamiddag bovenbouw 

  - maandbrief 

- rapport mee 
 

 
  

In en om de school 
 

De weken voor de herfstvakantie hebben we in het kader van de Kinderboekenweek 

gewerkt rond het thema “vriendjes”.  Op maandag 1 

oktober hebben wij de festiviteiten op het plein geopend 

met liedjes en ook de twee goede vriendjes Jip en 

Janneke waren daarbij aanwezig. Op dinsdag hebben alle 

meesters en juffen voorgelezen in de verschillende 

groepen. Ook is er een vriendschapspoort gemaakt….. 

 

Daarnaast was er in alle klassen veel aandacht voor 

boeken…… 

Op vrijdag 12 oktober hebben we de Kinderboekenweek 

afgesloten in de hal. Meester Albert Heus heeft alle 

verhalen die door de kinderen geschreven zijn over de vrienden Appie en Corretje 

voorgelezen. Alle kinderen hebben een Appie en Corretje boek mee naar huis gekregen. 

 

Helaas is meneer Cor ziek. We zijn erg blij dat mevr. Marian Klein hem ’s morgens 

vervangt. 

 

 



We werken nu al enige weken met het nieuwe 

continurooster en behalve wat aanpassingsproblemen 

vinden wij dat het goed verloopt. Wel vragen we u om 

het drinken en eten liefst mee te geven in een 

broodtrommel en een beker, dat scheelt namelijk heel 

veel afval. Daarnaast hebben we het liefst dat u een 

gezonde maaltijd mee geeft, snoep etc. gaat zo wie zo 

mee terug naar huis.’ 

Metis 
In de herfstvakantie was onze film te zien op RTV Katwijk. 

De vrijdag voor de vakantie hebben alle kinderen die de film op een USB stick hebben 

besteld een exemplaar mee naar huis gekregen. Wanneer u een USB stick van Metis 

heeft besteld en nog niet heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met meester Albert 

Heus. 

Groot feest donderdag 8 november 

Op donderdag vieren we met alle kinderen van 

de Koningin Wilhelminaschool dat juf Marleen en 

juf Joke 25 jaar werkzaam zijn in het onderwijs. 

Die dag zal “Circus op school” samen met de 

leerkrachten garant staan voor een geweldige 

circusvoorstelling van Circus Wilhelminaschool.  

’s Morgens zijn in de groepen alle 

voorbereidingen en wordt er hard geoefend  

voor de geweldige opvoering die ’s middags zal 

plaatsvinden. Wanneer het droog is en redelijk 

weer dan doen we dit op het plein van 13.30 – 

14.30 uur. Als het weer te slecht is, dan houden 

we onze voorstelling in het gymlokaal aan de 

Korte Vaart, naast de Action. Wij houden u op 

de hoogte. 

Inschrijven nieuwe leerlingen: 
 

Ouders die hun kind willen 

inschrijving op onze school 

kunnen een afspraak maken 

met meester Albert Heus, 

voor een rondleiding en extra 

informatie. 

Wanneer u al kinderen op 

onze school heeft dan kunt 

u bij meester Albert Heus 

een inschrijfformulier 

ophalen en is het niet nodig 

om een afspraak te maken. 

Potjes gevraagd 
Wij hebben heel veel schone, lege , kleine potjes nodig de komende periode. 

Wilt u deze voor ons sparen en graag schoon, zonder deksel op school inleveren…. 



Godsdienst 
In deze periode lezen we Bijbelverhalen over het volk Israël op weg naar het beloofde 

land. Als ze vlakbij dat land zijn, gaan een paar verkenners kijken hoe het eruit ziet. Ze 

komen terug met verhalen over een prachtig land, maar ook over grote, sterke mensen 

die daar al wonen. Is er voor de Israëlieten wel plaats? Ook lezen we verhalen over de 

periode die daarna komt, van de Rechters. Er is geen koning in het land, niemand die 

voor mensen zorgt zoals God dat wil. Daarom wordt het een puinhoop in het land en 

geldt het recht van de sterkste. In die situatie wordt Simson geboren, de sterke held met 

zijn lange haren. Een prachtig verhaal om te vertellen, maar ook een verhaal dat vragen 

oproept. Wordt de wereld mooier en fijner als je je kracht gebruikt? Of wordt het daar 

alleen maar erger van? 

Het thema van deze weken is ‘balans’. Kinderen weten dat balanceren niet altijd 

makkelijk is. In je eentje niet, maar met zijn tweeën balanceren is nog veel lastiger! 

Probeer maar eens met zijn tweeën over een evenwichtsbalk te lopen… Het volk Israël 

moest in het beloofde land zoeken naar balans in het samenleven met andere volken. Die 

balans vind je niet door het recht van de sterkste te laten gelden, zo ontdekken we in de 

verhalen van Simson. Ook kinderen op school moeten steeds weer zoeken naar balans. 

Is er voor iedereen in de klas ruimte om zichzelf te zijn, zonder dat je daarbij anderen in 

de weg zit? Dat blijft steeds weer een zoektocht. Misschien kunnen de verhalen van deze 

periode helpen om over die zoektocht na te denken. 

Week 44: 30 oktober t/m 3 november 2017 

De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11  

Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis 37:12-36  

Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6  

Week 45: 6 t/m 10 november 2017  

De vrouw van Potifar, Genesis 39:6-20  

De schenker en de bakker, Genesis 39:20-40:23  

De dromen van de farao, Genesis 41:1-8   

Week 46: 13 t/m 17 november 2017  

Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36  

Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57  

De broers gaan naar Egypte, Genesis 42  

Week 47: 20 t/m 24 november 2017  

Benjamin wordt opgehaald, Genesis 43:15-34  

De zilveren beker, Genesis 44:1-13  

Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45  

Sportinstuif groep 3 en 4.  
Op maandag 26 november hebben de groepen 3 en 4 de 

jaarlijkse sportinstuif in het Waterbos te Rijnsburg. Zij 

gaan dan allerlei verschillende spelactiviteiten  

ondernemen in deze sportzaal. Wilt u de gymkleding en 

gymschoenen meegeven….. 

Bij deze activiteiten hebben we verschillende ouders 

nodig om te assisteren. Via een inschrijfformulier kunt u 

zich opgeven, u krijgt nog nadere informatie.  

 

 



Inzamelen  

Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. 

Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en steunt zo 

KNGF Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, sorteren als 

het transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele 

opbrengst ten goede aan de opleiding van onze geleidehonden 

 

In de hal van de hoofdingang staat een bak waarin u al uw doppen 

kunt deponeren. 

Groep 6 verzamelt Hoogvlietbonnen (voor de producten aan de achterkant van de bon) 

en marktzegels (groenteboer Ravensbergen). Wij gaan vanuit school niet promoten dat u 

daar uw boodschappen moet gaan doen, maar wanneer u dit toch al doet kunt u uw 

bonnen inleveren in de doos die op de kast in de hal staat. Groep 6 zorgt er dan voor dat 

alles naar de voedselbank Rijnsburg gaat die 

er producten en verse groenten en fruit voor haalt 

voor de mensen die gebruik maken van de 

voedselbank. 

Inzamelen oud papier en batterijen 
Bij de ingang van groep 4 en 5 staat nog steeds een blauwe 

oud papier container. Wanneer u uw oud papier kwijt wilt 

dan kunt u het daar in doen. Deze bak wordt 1x per week 

geleegd en levert de school een kleine vergoeding op. Ook 

uw oude batterijen kunt u deponeren in de daarvoor 

bestemde bakken in de school. 

Schoolfoto’s 

U kunt nog steeds de schoolfoto’s bestellen! 

Ga naar www.rokki.nl en u klikt gelijk op “foto’s bestellen”. 

 

Fietsverlichtingsactie Katwijk 2018 
De herfst is begonnen en de dagen worden weer korter. In deze tijd van het jaar is het 

extra belangrijk dat het licht op je fiets het doet. Daarom organiseren gemeenten, 

Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland in Holland Rijnland, samen met de 

rijwielhandelaren weer een fietsverlichtingsactie. Bij de deelnemende rijwielhandelaren 

en de stands van de fietsersbond, kun je op de actiedag je verlichting laten controleren. 

Wanneer reparatie nodig is, hoeft alleen het materiaal te worden betaald, en dus geen 

arbeidsloon. In de aansluitende week (tot en met 

de zaterdag) kun je hier ook nog terecht. Zij 

geven dan 10% korting op de totale kosten 

(materiaal plus arbeidsloon) van reparatie van 

fietsverlichting. Deze actie geldt voor iedereen, 

niet alleen voor kinderen, maar ook voor 

volwassenen.  

De fietsverlichtingsactie op 3 november 2018 (en 

aansluitende week) vindt plaats bij de volgende rijwielhandelaar: 

Van Galen Tweewielers, Hoorneslaan 165, Katwijk 

Tweewielershop Katwijk, Valkenburgseweg 30, Katwijk 

De Grim Sport, Freesiastraat 6, Rijnsburg 

Giant store Van Giezen, Brouwerstraat 55a, Rijnsburg 

http://www.rokki.nl/


Geldzaken: 
Fijn dat heel veel ouders de ouderbijdrage, de kosten voor 

de overblijf en het schoolreisje al overgemaakt hebben. 

Wilt u , wanneer u dit nog niet gedaan heeft, dit z.s.m. 

doen. 

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei kosten die 

niet uit de gewone leermiddelen gelden kunnen worden 

betaald. Daarbij gaat het met name om uitgaven voor diverse festiviteiten zoals: sint, 

kerst, eindfeest, Kinderboekenweek etc. 

De vrijwillige bijdrage is dit cursusjaar in de hele vereniging vastgesteld op:   

€ 32,- voor het eerste kind per gezin     voor 2 kinderen € 57,50   

 voor 3 kinderen € 82,50       voor 4 kinderen  € 108,- .  

Ook het geld voor het schoolreisje of het schoolkamp kunt u al overmaken naar de 

bovenstaande bankrekening o.v.v. de naam van uw kind en de groep.  

De kosten bedragen: groep 0 en 1 € 10,-      groep 2 en 3 € 25,-     groep 4 en 5 € 24,-

    groep 6 en 7 € 16,-      en groep 8 € 105,-. 

De overblijfkosten bedragen € 50 per jaar per leerling. 

U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening NL 78 RABO 035.68.47.101 o.v.v. de 

naam van uw kind(eren) en de groep. 

Hier onder ziet u het overzicht van de uitgaven  van de ouderbijdrage 2017 -2018. 

 

Saldo 1 aug. 
17 € 200,85  

 
1 Klassengeld  €       256,00  

 
Ouderbijdrage  €     5.985,00  

 
2 E.H.B.O. gr.8  €       416,42  

 
  

 
  

 
3 Kerst  €       693,88  

 
  

 
  

 
4 Bedankjes  €       385,66  

 
  

 
  

 
5 Projecten  €         68,87  

 
  

 
  

 
6 E.H.B.O. kist  €         46,50  

 
  

 
  

 
7 Kinderboekenweek  €       211,13  

 
  

 
  

 
8 Traktatiekinderen  €         84,48  

 
  

 
  

 
9 Afscheid groep 8  €       591,01  

 
  

 
  

 
10 Eindfeest  €       155,53  

 
  

 
  

 
11 Moeder/vaderdag  €       101,24  

 
  

 
  

 
12 Sint  €    1.081,96  

 
  

 
  

 
13 Afscheid overblijf  €       145,00  

 
  

 
  

 
14 Avondvierdaagse  €       266,11  

 
  

 
  

 
15 Pasen  €       249,55  

 
  

 
  

 
16 Koningspelen  €       176,50  

 
  

 
  

 
17 Bankkosten  €         43,85  

 
  

 
  

 
18 Schoolkalender  gesponsord  

 
     €     6.185,85  

 
19 Themadienst  €         78,90  

     
20 Film  €       605,45  

     
20 Allerlei  €           6,99  

     
21 1/3 bijbels gr. 8  €       324,00  

     
22 Parkeergeld  €         94,00  

     
23     

     
  Totaal  €    6.083,03  

   
 €     6.185,85  

    

   
 €     6.083,03  

    

  
In kas  €        102,82  

    

        



 

 

          


