juf van Houten voorbij is. We hopen dat de juf een
fijne tijd met groep 8 en op onze school krijgt.

Agenda
Wo 4/11
Wo 4/11
Wo 11/11
Vr 13/11

Nationaal Schoolontbijt
Dankdag
Wethouder Corien van Starkenburg in
groep 8 i.v.m. de week van respect
Nieuwsbrief

Welkom
In de afgelopen weken zijn
diverse kinderen 4 jaar geworden
en zij mogen nu elke dag naar
school. Jonas van Rijn en Nik Kuijt
zijn in groep 1a gekomen. Abel
Mecklenfeld en Jaelynn Calvo
Solano zijn in groep 1b gekomen.
We hopen dat ze het heel erg naar hun zin gaan
krijgen. Nik, Abel en Jaelynn hebben al een ouder
broertje/zusje op school. Jonas kenden we al een
beetje van de peuterspeelzaal. Ook zijn ouders heten
welkom op school!

Studiedag
Maandag 26 oktober was er een studiedag met het
team, waardoor de herfstvakantie voor de kinderen 1
dagje langer duurde.
We hebben ons met diverse zaken bezig gehouden.
Een belangrijk deel van de dag is besteed aan
Wetenschap en Techniek. Als school hebben we al
langere tijd plannen en ideeën hoe we dat met de
kinderen willen doen, maar dat moet ook praktisch
uitgevoerd worden. En je hebt er goed materiaal voor
nodig.
Daar is het afgelopen jaar flink over nagedacht en heel
wat voor aangeschaft.
Meester Geert Jan ten Hove heeft zich er nog wat
extra in verdiept en heel wat uitgelegd. ’s Middags is
iedereen zelf technisch aan de slag geweest en we
denken dat we nu in staat zijn om in elke groep leuke
en goede technieklessen te geven. We staan te
popelen om te beginnen. Het is fijn als uw kind straks
met enthousiaste verhalen thuis gaat komen.

Ziekte en zorgen
Vorige week moesten we u laten weten dat juf Rieteke
van der Plas een positieve coronatest had. Ze is echt
ziek geweest, maar knapt gelukkig wel weer op.
Komende maandag, dinsdag en woensdag zal ze er
nog niet zijn.
Ook met juf Janina Plug gaat het beter nu ze rustiger
aan kan doen. Haar zwangerschapsverlof gaat 15
november in, maar ze zal voor die tijd geen les meer
gaan geven.
Vervanging
Het is een drama om vervanging te vinden. Alle
scholen kampen met dit probleem. Wanneer er geen
narigheid meer bij komt, lukt het om alle kinderen op
school te ontvangen. Diverse teamleden zijn bereid
geweest wat te schuiven of iets extra te werken en het
is gelukt om nog wat mensen te vinden die ons helpen
willen. Als uw kind met invallers te maken heeft,
bent/wordt u via Parro op de hoogte gesteld.
Juf Céline van Zuijlen willen we wel aan u voorstellen.
Zij is bijna afgestudeerd aan de PABO en zal in de
komende periode op maandag, donderdag en vrijdag
les geven in groep 8. In eerste instantie is dit ook een
onderdeel van haar afstuderen. Het zelfstandig
draaien van een groep is de laatste hobbel voor het
ophalen van dat diploma. Céline heeft zich
gespecialiseerd in de oudere kinderen, dus dat komt
goed. Daarna blijft ze bij ons werken tot het verlof van

Luizenjacht
Normaal gesproken wordt er de dinsdag na een
vakantie altijd op zoek gegaan naar eventuele luizen.
Meestal zonder succes. Deze keer is dat i.v.m. de
Coronamaatregelen niet gebeurd. We willen u vragen
om zelf heel goed uw kind(eren) te controleren. Bij
vangst zijn er 2 dingen die u moet doen: behandelen
en de school inlichten (info.rutgersschool@prohles.nl).
Wanneer er in de groep van uw kind een besmetting
was, hoort u dat. Uiteraard zonder de naam van het
kind te vermelden. Ook een luizenplaag houden we
graag ver bij ons vandaan. Meer informatie kunt u
vinden via https://www.rivm.nl/hoofdluis
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Schoolontbijt
Woensdag 4 november is het Nationaal Schoolontbijt.
Daar hadden we ons allang voor ingeschreven, niet
wetend dat we met Corona te maken gingen krijgen.
Gelukkig heeft het Nationaal Schoolontbijt het zo
georganiseerd dat het allemaal door kan gaan. De
school begint woensdag op de gewone tijd, maar
iedereen kan toch een klein beetje rustig aan doen,
omdat er thuis niet ontbeten hoeft te worden. Hoera!
Weer iets leuks wat toch kan. Onderaan deze
nieuwsbrief vindt u meer informatie over het Nationaal
Schoolontbijt.
We vragen u om uw kind het volgende mee te
geven naar school:
• Bordje
• Beker
• Bakje
• Bestek
Het is fijn als u alles in een tasje o.i.d. meegeeft.
Het komt ongewassen mee terug.
Zo voorkomen we dat er wegwerp bekertjes,
bordjes e.d. gebruikt hoeven te worden.

staan voor een samenleving waarin iedereen wél
zichzelf kan zijn. Daarom vragen wij u samen met ons
deel te nemen aan de Week van Respect. Deze week
is gericht op kinderen en jongeren, de generatie van
de toekomst. Want wat zij jong leren, nemen zij de
rest van hun leven mee. Via gastlessen, lesmateriaal
en activiteiten worden zij uitgedaagd om zelf bij te
dragen aan een respectvolle samenleving.

Hoewel dit een thema is wat in alle groepen aan de
orde kan komen, zal met name in de
bovenbouwgroepen aandacht aan de Week van
Respect gegeven worden.
In groep 8 ontvangen we woensdag 11 november
wethouder Corien van Starkenburg, die hier met de
leerlingen over in gesprek gaat. Wie weet, wordt het
gesprek thuis aan tafel voortgezet.

Dankdag
Woensdag 4 november is het ook Dankdag. Ook dit
jaar zullen we daar op school aandacht aan besteden.
Niet met z’n allen in de gymzaal, maar iedereen in de
eigen klas met de eigen leerkracht.
Het thema van dit jaar is: Dank God in alles! Het gaat
over Paulus, die als gevangene per schip op weg is
naar Rome. Midden in de zware storm neemt Paulus
de tijd om brood te breken en God te danken. De
boodschap is daarom: wat er ook gebeurt, vertrouw
op God en dank Hem voor wie Hij is en wat Hij geeft.

Week van Respect 2020
Van 9 t/m 15 november is het de nationale Week van
Respect. De gemeente Katwijk en Welzijn heeft
initiatieven genomen en de scholen uitgenodigd om
daar aan mee te doen. De gemeente omschreef het
zo:

We leven in een divers land waarbinnen de vele
overeenkomsten en verschillen zorgen voor een
enorme verrijking. Toch wordt dit niet altijd zo gezien.
Het gevolg is een samenleving waarin nog niet
iedereen zichzelf kan zijn door afkomst, sekse,
politieke voorkeur, seksuele geaardheid of geloof. Wij
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