Hoor...
De nieuwsbrief van de Christophoor!
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Avondvierdaagse
De Christophoor doet dit jaar mee met de avondvierdaagse! Dit is een
sportief evenement in juni waarin kinderen en hun ouders zich 4 avonden
van hun sportiefste kant laten zien. Iedere avond wordt er een route gelopen van 5 kilometer door Zuidwijk. Op de vierde avond krijgen alle kinderen die 4 avonden hebben meegelopen een echte medaille en is er een
spetterend eindfeest!
De medezeggenschapsraadsleden zijn op dit moment al bezig met de
voorbereidingen van dit festijn. De avondvierdaagse zal dit jaar plaatsvinden op maandag 18 juni, dinsdag 19 juni, woensdag 20 juni en donderdag
21 juni. Alle avonden is de start om 18.30 uur.
Alle kinderen van groep 3 t/m 6 (groep 7 en 8 zijn deze week op werkweek) mogen meedoen met hun ouders, tantes, ooms, opa’s en oma’s.
Wij melden de avondvierdaagse nu al in de Hoor…, zodat u deze vier avonden vrij kunt houden in
uw agenda. Heel belangrijk is, dat als u en uw kind(eren) een medaille willen krijgen op de vierde
avond, dat u zich in de week na Pasen al inschrijft! Op deze manier kan de
organisatie namelijk de medailles gaan bestellen. Iedere medaille kost € 3,en moet betaald worden bij de inschrijving. De inschrijving voor de
avondvierdaagse is op school op 3, 4, 5 en 6 april in de hal van de
Christophoor. Hier zit iedere ochtend een ouderlid van de medezeggenschapsraad. Zij helpen u met de inschrijving en u kunt het bedrag van € 3,meteen bij hen voldoen. Als u geen tijd heeft om in de ochtend langs te komen, kunt u ook het strookje aan de achterkant van deze Hoor… inclusief het
geld inleveren op school. Wij hopen op een grote opkomst.

Goede week
Zondag start de Goede week. Dit is de week waarin wordt stilgestaan bij de laatste week van het
leven van Jezus Christus. De week start met Palmzondag en laat ons terugdenken aan de intocht
van Jezus in Bethlehem. Tijdens deze intocht zwaaiden de inwoners van Bethlehem met palmtakken. In de Goede Week zullen wij in plaats van lekkers aan een palmpaasstok, lekkere mandjes naar verzorgingstehuis Aafje brengen. Zo wensen we
de ouderen daar een zalig Pasen en verwennen we ze met iets lekkers. Alle
ouders bedankt voor al het lekkers wat de kinderen hebben meegebracht.
De mandjes zitten propvol! Donderdag 29 maart is het Witte Donderdag. Dit
is de dag waarop Jezus gevangen is genomen tijdens het laatste avondmaal.
Op deze dag hebben wij ook onze jaarlijkse paasviering. Deze start om 8.45
uur en duurt tot ongeveer 9.30 uur. U ben hiervoor uiteraard allen uitgenodigd. Tijdens de viering blikken we terug op de laatste week van Jezus. Vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag. Dit is de dag waarop Jezus gestorven is.
Deze dag zijn alle kinderen vrij. Zondag 1 en maandag 2 april zijn alle kinderen vrij. We vieren dan Pasen en herdenken de wederopstanding van Jezus.
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Studiedag
Afgelopen dinsdag hadden alle kinderen vrij in verband met een studiedag van het team. Wij hebben met elkaar gesproken over hoe wij de lessen op de Christophoor nog leuker en effectiever kunnen maken. Wij hebben de nieuwste inzichten geleerd op het gebied van spelend leren en begrijpend lezen. ‘s Middags hebben we besproken hoe we de kinderen nog meer
kunnen betrekken bij hun eigen onderwijsproces en wat zij in de nabije toekomst nodig hebben in onze steeds weer veranderende samenleving. Door de
nascholing kunnen wij continu het beste onderwijs geven aan uw kind. Mocht
u meer informatie willen, dan kunt u uiteraard terecht bij de leerkracht van
uw kind.

Schoolgeld
Niet het leukste onderwerp, maar we willen er toch even bij stil staan in deze Hoor…
Als school organiseren wij diverse uitjes en activiteiten zoals: de Kinderboekenweek, de carnavalsmiddag, de paaslunch, de sportdagen en als hoogtepunt natuurlijk de jaarlijkse schoolreis aan het
eind van het jaar! Vanuit de overheid krijgen wij hier geen geld voor, maar we willen dit natuurlijk
wel blijven organiseren voor alle kinderen van de school. De afgelopen jaren hebben wij het schoolgeld niet hoeven verhogen. Wij vragen voor alle leerlingen een eigen bijdrage van €60,-. Veel ouders hebben dit bedrag al betaald, maar er zijn ook nog ouders die dit nog niet gedaan hebben. Wilt
u er zorg voor dragen om het bedrag te voldoen bij juffrouw Conny of over te maken op rekeningnummer NL03INGB0654083673 van basisschool Christophoor onder vermelding van de naam van
uw kind?!
Volgende week krijgt u een overzicht van het nog te betalen bedrag.
Jullie zijn jarig!
Mocht u vragen hebben over het schoolgeld, dan kunt u terecht bij
Van harte
juffrouw Ria of meester Bram.
gefeliciteerd!

Vrijdag 30 maart en maandag 2 april zijn alle leerlingen vrij

26-3
27-3
27-3
27-3
31-3
1-4
5-4
6-4

Shiven
Akham
Makoko
Ilza
Vivi
Alyssa
Asuan
Kyran

Onderstaand strookje uitknippen en in een envelop inleveren op school in de week van 3-6 april.
Ik loop mee op 18, 19, 20 en 21 juni 2018 met de avondvierdaagse!
Voor– en achternaam: _____________________________ Telefoonnummer: _____________
Ik kom met _________ personen (aantal personen invullen)
Let op! Voeg een geldbedrag van €3,- per persoon toe indien men ook een medaille wil ontvangen!

