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Welkom
Stan is bij ons gestart in groep 1-2a. We heten hem van harte
welkom!

Kinderparlement
Afgelopen vrijdag waren de verkiezingen voor het kinderparlement.
Na een spannende ochtend werden de volgende kinderen
geïnstalleerd door de locoburgemeester van Bloemendaal:
Saar W. en Thijs uit groep 6
Loe en Feline S. uit groep 7
Guusje W. en Merlijn uit groep 8

Kalender

08-10: MZR vergadering

Deze kinderen zullen komend schooljaar 6 keer bij elkaar komen met
juf Willemijn om hun ideeën te bespreken. Ook alle ideeën van de
kandidaten die niet gekozen zijn nemen zij mee. Het belooft met
deze enthousiaste club veel goeds voor het kinderparlement van dit
schooljaar!

09-10: Afsluiting
Kinderboekenweek:
sjoelcompetitie!

Ontruimingsoefening
Afgelopen dinsdag was de ontruimingsoefening. De kinderen
verlieten snel en rustig de school en waren vlot op de
verzamelplaats. Goed om dit regelmatig te oefenen, zodat iedereen
in geval van nood weet wat te doen. Later in het schooljaar houden
we nog een onverwachte oefening.

19-10: Studiedag, kinderen vrij

10-10
t/m
18-10: Herfstvakantie

27-10: Nieuwsbrief 5

Studiedag 19 oktober
Op de maandag na de herfstvakantie is er een studiedag voor het team. In de ochtend volgen we
nascholing over het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Vervolgens bereiden we
thema’s en lessen Engels en onderzoekend leren gezamenlijk voor. Ten slotte volgt de midden- en
bovenbouw een studiemoment over onze nieuwe leesmethode Karakter en gaat de onderbouw met
een eigen onderwerp aan de slag.

Informatie over de gezondheid van kinderen of leerkrachten
In deze tijd komt het voor dat kinderen of leerkrachten thuis moeten blijven, omdat zij zelf
verkouden zijn (geldt alleen voor leerkrachten), een huisgenoot koorts heeft of benauwd is, zij in
contact zijn geweest met iemand die positief is getest op corona of zelf positief getest zijn op corona.
We begrijpen dat een mogelijke coronabesmetting tot ongerustheid kan leiden. We vinden het
belangrijk helder en open met u te communiceren. Tegelijkertijd gaan we zorgvuldig om met
informatie over de gezondheid van kinderen en leerkrachten. Het gaat hier om persoonlijke gegevens
en die delen we alleen als daar een aanleiding voor is.
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We merken dat er soms vragen en zorgen zijn en dat informatie via-via zijn weg zoekt. We vragen u
om erop te vertrouwen dat wij zorgvuldig handelen en u informeren zodra dit belangrijk is. Uiteraard
altijd met toestemming van degene om wie het gaat.

Goede doelen actie
We vinden het belangrijk kinderen maatschappelijke betrokkenheid mee te geven. Dit doen we
onder andere door regelmatig mee te doen aan een actie voor een goed doel.
Dit jaar doen we weer mee met de SCHOENENDOOSACTIE.
Wat kunnen wij doen voor kinderen in armoede? Meer dan je denkt! Door mee te doen met de
Schoenendoosactie toveren we simpele schoenendozen om tot een mooi en kostbaar geschenk. Die
leuke barbie, die stoere auto of die grappige knuffel van zolder.....ze laten een kind op Lesbos, uit
Afrika of Oost-Europa weer glimlachen. Met pennen en schriftjes, die ze krijgen van
leeftijdsgenootjes kunnen deze kinderen weer naar school!
Na de herfstvakantie krijgen alle kinderen een actiefolder mee naar huis met daarin de exacte uitleg
van de actie. Het is de bedoeling dat de kinderen, alleen of samen met vriendjes of vriendinnetjes, of
met broertjes en zusjes een doos gaan vullen. In de folder staat exact waaraan de schoenendoos
moet voldoen, zodat ongeveer elke doos dezelfde inhoud bevat. Naast het versieren en vullen van de
schoenendoos, wordt er een bijdrage van € 5 per schoenendoos gevraagd, om zodoende de kosten
van organisatie en transport te kunnen bekostigen.
Kun je niet wachten tot na de vakantie? Je kan ook alle actie voorwaarden lezen op de
site: https://schoenendoosactie.nl/, dan kan je eventueel al vast beginnen met het maken van een
schoenendoos.
De schoenendozen kunnen ingeleverd worden tot uiterlijk vrijdag 6 november.
Succes!
ALV ouderraad
Op woensdag 7 oktober stond de ALV gepland van de ouderraad. Er zijn geen aanmeldingen
binnengekomen voor deze vergadering en deze gaat daarom niet door.
Mocht u vragen hebben over de ouderraad of de ouderbijdrage, dan kunt u altijd contact opnemen
met de ouderraad.
MZR
Aankomende donderdag komt de medezeggenschapsraad (MZR) voor het eerst in nieuwe
samenstelling bij elkaar. Het is altijd mogelijk om input te leveren via het mailadres, dat ook in de kop
van de nieuwsbrieven staat: mzr.willinkschool@twijs.nl .

TSO-bijdrage en ouderbijdrage
Vorige week heeft u de factuur ontvangen voor de TSO-bijdrage. Hiermee bekostigen we de
begeleiding in de middagpauze door Brood en Spelen.
In januari volgt de factuur voor de ouderbijdrage. Van de ouderbijdrage worden allerlei zaken
betaald, die niet door de overheid gefinancierd worden, zoals kosten voor feesten als Sinterklaas,
Kerst en Pasen, het schoolreisje, het project en het klassenbudget.
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Avondvierdaagse
Na de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben zich voldoende ouders gemeld om een rol te spelen
bij de organisatie van de avondvierdaagse. Heel fijn dat hiermee het jaarlijkse evenement kan blijven
doorgaan!

Buitenschoolse activiteiten
Graag vestigen we de aandacht op een aantal buitenschoolse activiteiten in de buurt.
Augmented Reality in MAAKLAB 2121
De echte wereld verrijken met een virtuele toevoeging, dat is de techniek van Augmented Reality
(AR). Denk bijvoorbeeld aan de dierengezichten die je maakt in Snapchat. Of misschien heb je
weleens gehoord over een van de populairste Augmented Reality app’s Pokemon Go.
Bij MaakLab 2121 ga je twee middagen aan de gang met AR. Je begint bij de basis door je eigen
tekening om te zetten naar een AR experience. Deze print je op je eigen t-shirt en zo komt je
tekening tot leven. Vervolgens ga je aan de gang met het programmeren van allerlei eigen
experiences. De bibliotheek verzorgt de Ipads, je neemt zelf een t-shirt mee. Om je AR experience
thuis te kunnen laten zien, is het handig om een eigen smartphone mee te nemen. Kosten voor deze
cursus zijn €12 en we starten 26 oktober.
MaakLab 2121 is een wekelijkse techniekactiviteit voor kinderen van groep 6 t/m 8 op maandag van
15:15-17:15 uur in de bibliotheek in Bennebroek.
Het is een initiatief van Welzijn Bloemendaal en Bibliotheek Zuid-Kennemerland waarbij de kinderen
21st century skills ontwikkelen.
Informatie over en een overzicht van de overige cursussen/workshops vind je op
www.welzijnbloemendaal.nl. Aanmelden per activiteit via nicole@welzijnbloemendaal.nl
Welzijn Bloemendaal
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal
T: 0657 937570
Verwonder om de hoek Hillegom
Op dit moment draait het project ‘Verwonder om de hoek’ in Hillegom. Vier pilotscholen in Hillegom
hebben in september gratis workshops op school gevolgd.
In oktober zijn de naschoolse activiteiten, ook gratis en toegankelijk voor alle kinderen van Hillegom
en omstreken. Graag verwijs ik u daarom naar de website www.verwonderomdehoek.nl.
Op dit moment zijn er vooral nog veel plekjes beschikbaar bij de workshops van jeugdtheaterschool
Flores uit Lisse en van
Naturalis.
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