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Vrijdag 7 oktober

 Agenda komende schooljaar











Zondag 9 oktober reünie 14.00 – 17.00uur
10 - 14 oktober FEESTWEEK 50 jarig bestaan PJS
17 - 21 oktober herfstvakantie
27 oktober voorlichtingsavond ouders schoolkeuze groep 8 & 7
3 november rapport 1 mee naar huis toe
Vanaf 7 november vervolggesprekken ouders leerlingen (facultatief)
Donderdag 1 december Sint op school
Maandag 5 december studiedag

Feestweek

Na maanden van voorbereiding zijn we er helemaal klaar voor en hebben er zin enorm veel
zin in! In deze nieuwsbrief willen we de laatste details, aanvullingen, lestijden, met u delen. Wilt
u deze laatste zaken, waarmee de puntjes op de i worden gezet zo zorgvuldig mogelijk
doorlezen!
Maandag 10:
Reguliere dag met normale lestijden. Deze dag is er gewoon tussenschools opvang.
Dinsdag 11:
Naar de Efteling. De school gaat om 7.45 uur open, de bussen vertrekken om 8.00
uur. Het gaat een lange dag worden. Deze week is besloten dat alle kinderen in
het park in de loop van de dag een patatje met mayo kunnen
gaan halen. Omdat we laat thuis gaan zijn is het wellicht slim een
extra broodje mee te geven om de ergste trek te stillen.
Groepen 1 t/m 3 vertrekken in Kaatsheuvel om 16.00 uur
Groepen 5 t/m 8 vertrekken in Kaatsheuvel om 17.30 uur
Een paar kinderen gaan niet mee naar de Efteling. Deze worden op school verwacht door juf
Caroline die met deze kinderen van 8.45 uur tot 14.00 uur een alternatief programma
aanbiedt op school.
Woensdag12:
Wilt u ouder meegenieten van de feestvreugde? Er is een inloop tot 9.15 uur.
Reguliere dag met normale lestijden. Wilt u deze dag alle kinderen
bordje, beker en bestek voor zien van naam in een plastic tas waarop
ook de naam staat mee naar school toe geven. Dit is voor het ontbijt
van vrijdagochtend.
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Donderdag:
Wilt u ouder meegenieten van de feestvreugde? Er is een inloop tot 9.15 uur.
Het ochtendprogramma duurt van : 8.45 tot 12.15 uur. De middag zijn alle kinderen vrij.
Alleen de kinderen die blijven slapen worden op school verwacht tussen 18.15 en
18.30uur. Benodigdheden zijn inmiddels bekend. We willen de ouders vragen i.v.m. de
start van deze avond programma’s na een knuffel en een welterusten kus de school zo snel
mogelijk te verlaten.
Vrijdag:
Alle ouders die zich hebben aangemeld om bij het ontbijt te helpen op school worden hier
om 7.30 uur verwacht. Bleef uw kind niet slapen maar komt u wel helpen met het ontbijt dan
kunt u uiteraard uw kind(eren) al mee naar school toe brengen.
Alle andere kinderen die niet slapen worden om 8.45 uur op school verwacht. Denkt u erom
dat de deur die ochtend pas om 8.40 uur opengaat.
Einde lesdag 12.15 uur voor alle groepen Start herfstvakantie.



Sintbezoek vervroegd

Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij het te druk heeft om op vrijdag 2 december onze
school te bezoeken. Fijn dat hij in zijn agenda op donderdag 1 december nog alle tijd heeft
om ons te komen bezoeken.



Aanbod in de vakantie

Een leuke activiteit tijdens de herfstvakantie!
Sport Servicepunt Langedijk organiseert op maandag 17 oktober en dinsdag 18 oktober een voetbal
clinic voor de leerlingen van de basisscholen. Maandag wordt de clinic georganiseerd in sporthal
Geestmerambacht te Zuid Scharwoude. Dinsdag in sporthal de Oostwal te Sint Pancras. Om 9.00 uur
trappen wij af met de kids van groep 3 en 4. Om 11.30 uur zijn de kids van groep 5 en 6 aan de beurt,
gevolgd door groep 7 en8 om 14.00 uur.
De clinic bestaat uit verschillende gave voetbalactiviteiten zoals snookervoetbal, 3vs3, punten
schieten en natuurlijk voetvolley. De clinic duurt voor elke groep 2 uur lang en de kosten per leerling
zijn €5.00 euro. Wie mee wil doen kan zich aanmelden via de site www.sportsl.nl en mocht dat niet
lukken dan kan het ook nog op de dag zelf. Meer informatie is te vinden op de website.
Wij hopen jullie allemaal te zien bij de voetbal clinic.
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