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Playing For Succes 

Woensdag 26 november  woonden we met een 

aantal juffen en ouders de afsluiting van Playing 

For Succes bij. Tijdens het project hebben 

enkele kinderen van de groepen 7 en 8 allerlei 

verschillende workshops gedaan, waarover ze 

tijdens de afsluiting een presentatie hielden. Zo 

hebben zij bijvoorbeeld een lipdub opgenomen,  

een appeltaart gebakken, en nog veel meer 

leuke en leerzame dingen gedaan. 

 

Als afsluiting kregen de kinderen een certificaat, 

(mede) ondertekend door 2 spelers van ADO 

Den Haag. En natuurlijk mochten ze ook met de 

spelers op de foto!  

 

Het was een leerzaam project en een geweldige 

middag.  

 

We zijn trots op onze deelnemers! 

 

 

Sinterklaasviering  

Vrijdag 5 december bezoekt Sinterklaas ook 

onze school. Net zoals voorgaande jaren vinden 

de juffen en meesters het leuk als u blijft kijken. 

We zouden het wel fijn vinden als u niet tussen, 

voor of achter de kinderen gaat staan, maar ter 

hoogte van de grasheuvel achter de hekken. 

Wilt u niet op het pad gaan staan van het 

Laantje van Salland? Dan hebben de kinderen 

een goed uitzicht op de aankomst van 

Sinterklaas. 

 

Sinterklaas arriveert tussen 8.30 uur en  08.35 

uur. Op het plein bij eigen juf of meester 

wachten de kinderen op de komst van 

Sinterklaas. 

 

Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind op tijd 

aanwezig is en na het brengen van uw kind het 

schoolplein zo snel mogelijk verlaten? 

De fietsen van gr 7/8 die normaal buiten de 

school staan mogen alleen in de fietsenstalling 

worden geplaatst of ter hoogte van de 

grasheuvel. Op deze dag staan de kinderen bij 

de hekken. 

Alle leerlingen worden om 8.15 uur op school 

verwacht. De school  eindigt voor alle groepen 

om twaalf uur. 

‘s Middags zijn de kinderen vrij. 
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We hopen dat we er met zijn allen weer een 

leuke dag van maken. 

Bedankt voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet,  de Sintcommissie. 

 

 

 

 

Margedag in december 

Zoals in de schoolgids staat vermeld, is 

maandag 8 december een margedag en zijn de 

kinderen van de groepen 1 t/m 4 op deze dag 

vrij. 

 

 

 

Rapportbesprekingen groepen 3 

Op dinsdagavond 9 december en 

woensdagmiddag 10 december worden de 

ouders van de groepen 3 op school verwacht 

voor een tien-minutengesprek over de 

vorderingen van hun kind.  

Het rapport van de groepen 3 krijgen de ouders 

tijdens de rapportbespreking. 

Maandag ontvangen de ouders de uitnodiging. 

 

 

 

Adviesgesprekken groep 8 

Op maandag 8 december en dinsdag 9 

december vinden de adviesgesprekken plaats.  

De gesprekken voor groep 8C vinden ’s middags 

in het lokaal van deze groep plaats, en ‘s avonds 

in de kamer van juffrouw Monique.  

De gesprekken voor groep 8D vinden ’s middags 

in het lokaal van deze groep plaats en ’s avonds 

in het lokaal van meester Theo op de begane 

grond. 

De uitnodiging is afgelopen week aan uw kind 

meegegeven.  

 
 

 

Museonles voor groep 1/2H 

Dinsdag 9 december wordt groep 1/2H van juf 

Petra in het Museon voor de les ‘Ei, ei, wat is dit 

voor een ei?’ verwacht. De bus die de kinderen 

naar het Museon brengt, vertrekt om 10.00 uur 

van de school; de les begint om 10.45 uur en 

duurt 75 minuten. Hierdoor zijn de kinderen om 

11.45 uur niet op school en blijven zij die dag 

verplicht over. 

≈≈≈ 

 

Groep 4C naar het Museon 

Op maandag 15 december a.s. wordt groep 4C 

van juffrouw Krista en juffrouw Alberdine om 

09.15 uur in het Museon verwacht voor de les 

‘Een kasteelbouwen: techniek van de 

middeleeuwen’. Omdat de les om 09.15 uur 

begint, vertrekt de bus al om 08.30 uur bij 

school. 
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Groep 8D naar het Museon 

Op dinsdag 16 december a.s. wordt groep 8D 

van juffrouw Leonie om 09.15 uur in het 

Museon verwacht voor de les ‘De 

Klimaatstudio’. De bus vertrekt al om 08.30 uur. 

 

 

 

Uitnodiging kerstviering  

Dit jaar vindt de kerstviering voor de groepen 1 

t/m 8 plaats op 17 december in de 

Bernadettekerk in Rijswijk. 

De viering begint om 17:00 uur en zal rond 

18:00 uur zijn afgelopen. De deur zal om 16:45 

uur open gaan.   

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 worden in 

de kerk opgevangen door de leerkrachten. Het 

is niet de bedoeling dat de ouders mee naar 

binnen lopen.  

De kinderen van de groepen 1/2 worden buiten 

opgevangen bij hun eigen juf. De juf zal de 

kinderen vervolgens mee naar binnen nemen. 

Na de viering kunt u uw kind buiten de kerk 

weer ophalen bij de eigen meester of juf. 

 

Omdat er weinig parkeerruimte in de buurt van 

de kerk is, adviseren wij u om zo veel mogelijk 

op de fiets te komen. Komt u toch met de auto? 

Denkt u er dan aan dat veel straten bestemd 

zijn voor vergunninghouders. Slechts enkele 

straten rondom de kerk zijn voorzien van een 

‘blauwe strook’. Daar kunt u parkeren met een 

blauwe parkeerschijf. 

 

Inschrijven kerstontbijt 

Op de Gantel is het een goede traditie om de 

laatste ochtend voor de kerstvakantie in de klas 

een kerstontbijt te houden. U kunt hieraan 

meewerken, door wat eten te verzorgen. Hierbij 

kunt u denken aan pannenkoeken, broodjes, 

plakjes cake of iets anders lekkers. Als u zich op 

wilt geven kan dat vanaf 8 december op een 

intekenlijst die bij het lokaal van uw kind(eren) 

hangt. Het is de bedoeling dat u uw etenswaren 

vrijdagochtend 19 december tussen 8.20 uur en 

8.30 uur in de klas brengt.  

 

Kerstvakantie 

Zoals in de schoolgids staat vermeld, zijn de 

kinderen vrijdagmiddag 19 december ’s 

middags vrij en begint hun kerstvakantie die 

dag om 12.00 uur. De kinderen worden 

maandag 5 januari weer op school verwacht. 

≈≈≈ 

Kinderkerstmusical 

Op Kerstavond 24 december 2014 wordt er in 

De Lichtbron in Wateringen de  
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kinderkerstmusical ´De herberg is vol!´ 

uitgevoerd.  

Herbergier Nathan zit compleet in de stress! 

Zijn herberg in Bethlehem zit vol. Veel te vol! 

Sinds de keizer uit Rome heeft bevolen dat 

iedereen zich moet laten registreren, is de 

toestroom van mensen niet te stuiten. 

Allerhande reizigers, Romeinse soldaten en 

herders vullen de kleine herberg tot aan de nok. 

Nathan weet niet wat hij ermee aan moet. 

Ondertussen vinden Jozef en de zwangere 

Maria een plekje in de stal. Uitgelaten herders 

vertellen in de herberg een verhaal over 

engelen en er doen geruchten de ronde over de 

geboorte van een koningskind. Nathan wil alle 

verhalen afdoen als onzin. Maar dan staat er 

opeens een fonkelende ster aan de hemel en 

dienen zich drie wijzen uit het Oosten aan. De 

zoektocht naar het koningskind begint. Zal 

Nathan een kijkje in de stal willen nemen? 

Ben je ook nieuwsgierig of het koningskind 

wordt gevonden? Iedereen is van harte welkom 

in de dienst die op 24 december om 19.00 uur 

in De Lichtbron (Pieter van der Plasstraat 1 in 

Wateringen) begint. Net als andere jaren 

beginnen we om 18.30 uur met samenzang in 

de Kinderboerderij in het Hofpark, waarna we 

met een lampionnenoptocht naar de kerk 

lopen. U, jij, bent van harte welkom!  

Namens de organisatie, Petra Demper 

 

 

Batterijen? Inzamelen op school 

Dat lege batterijen niet thuishoren in de 

vuilnisbak, weet iedereen. Er kunnen stoffen 

inzitten die schadelijk zijn voor het milieu en de 

metalen kunnen worden hergebruikt.  

Het inleveren is de eerste stap in de recycling 

van lege batterijen. Volle inlevertonnen en -

dozen worden opgehaald door de speciale 

vrachtwagens van Stibat. De lege batterijen 

worden vervolgens gesorteerd en ter recycling 

aangeboden bij geselecteerde recyclers in 

Europa. Zo kan een batterij herboren worden 

als bijvoorbeeld een kaasschaaf. Meer 

informatie vindt u op www.legebatterijen.nl. 

U kunt uw lege batterijen inleveren op school in 

de speciale inzamelton bij de voordeur, of lever 

uw batterijen in bij juf Monique. 

De school ontvangt voor iedere kilo 

huishoudelijke batterijen een spaarpunt die de 

school kan inleveren op de website van 

Heutink. 

 

 

Talentendag 

 

Ben je een meisje tussen 5 en 8 jaar en hang je 

graag aan een klimrek, oefen je vaak de 

http://www.legebatterijen.nl/
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handstand en de radslag? Dan is turnen 

misschien een leuke sport voor jou! 

Gymnastiek- en turnvereniging Devona in 

Wateringen (Gymzaal Jozefschool, direct aan de 

Bovendijk vlak bij het Hemelwater) is een 

gezellige dorpsvereniging die veel activiteiten 

etc. organiseert voor zowel jong als oud. Maar 

de turnsters van Devona doen ook mee met de 

Nederlandse kampioenschappen! 

Ieder jaar organiseert turnvereniging Devona 

een Talentendag voor mogelijke turntalentjes 

binnen de regio. Dit is een gezellige middag, 

waarbij de turnsters in de dop worden getest 

op hun fysieke kwaliteiten.  

Publiek is welkom!  Tot de 17e! 

Voor meer informatie over de turnvereniging: 

http://devona.nl/ 

 

Voor wie?Alle meisjes in de leeftijd van 5-8 jaar 

oud 

Wanneer? Woensdag 17 December 

Waar? Gymzaal Jozefschool in Wateringen, 

Groentelaan 29 

Hoe laat? 15.00 - 18.00 u 

Meld je aan via: nvandenbeemt@msn.com, met 

de volgende gegevens: 

Naam & achternaam 

Adres, postcode & woonplaats 

Geboortedatum 

Mobielnummer vader/moeder 

 

 

Natuur- en techniekdag 

Kom gezellig met z’n allen naar het Natuur-en 

Techniekspektakel op zondag 30 november 

2014 tussen 12.00 -16.00 uur.  

Er zijn dan allerlei activiteiten die over natuur, 

milieu en techniek gaan.  

Kinderen kunnen de hele middag lang bezig zijn 

met bijvoorbeeld de natuur onderzoeken en 

spelen met techniek.    

We vieren ook de 95 ste verjaardag van 

Milieueducatie. In 1919 werd de eerste 

schooltuin geopend. Het was de start van een 

lange traditie om jong en oud bij zijn 

leefomgeving te betrekken.  

   

Plaats:  

Atrium van de Haagse Hogeschool,  Johanna 

Westerdijkplein 75 Den Haag 

 

De toegang tot het Natuur-en 

Techniekspektakel is gratis. Je vindt half 

november 2014 meer informatie op 

www.denhaag.nl/natuurverkenners 

 

 

 

Kom jij naar de buurtspeurtocht? 

Stichting Mooi organiseert op woensdag 10 

december van 14.00 tot 16.00 een 

kerstspeurtocht vol spellen en raadsels! 

Onder leiding van een sport en bewegen 

student ga je per groepje op pad door de wijk. 

http://www.denhaag.nl/natuurverkenners
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Kosten: 1,- euro, op de dag zelf betalen.  

Aanmelden via: teamplayermooi@gmail.com 

 

Verjaardagen  

In december zijn jarig:  

Tonnie Sieck, Frederique 

Huijbens, Adam Nita, 

Fabio Kortekaas, Siebe 

van Holland, Tomasso 

Pittana, Jarett Smees, 

Louisa Ras, Ayman Ayyadi, Gioya Reigwein, 

Chanelle Hendriks, Amy de Nennie, Daphne 

Jansen, Brechte Brakke, Laurens-Jan Verwer, 

Alain van der Dussen, Ingmar Schilte, Jeroen 

Welman, Rayane El Hammouti, Simren 

Jhingoer, Nina Schuring, Jayden Paternot, 

Lavella Slootweg, Quinten van der Boom, Daniël 

Blaauwwijk, Nadine ’t Hart, Carman Camonier, 

Kevin Mordeniz, Dahnay Linschoten Meijer, 

Kimberley de Boom, Massimo Signore, Milan 

Milic, Ishayra Ramnares en Louise Rijvers. 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 
 

mailto:teamplayermooi@gmail.com
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