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Op 4 oktober hebben de prijswinnaars van de posteractie hun fiets opgehaald bij Bike Totaal in
Bergschenhoek.
Begin september hebben alle kinderen van de acht
Spectrumscholen een poster mee naar huis gekregen
om thuis voor het raam te hangen. Op de poster staat
COBI de wijze uil. COBI staat voor de vier speerpunten
van toekomstgericht onderwijs te weten Creativiteit,
Onderzoekend leren, Burgerschap en ICT. De ouders
hebben tevens een flyer ontvangen met daarin de
beloftes naar de toekomst over het onderwijs dat men

op de scholen mag verwachten.
Fleur van CBS De Wiekslag, Jan van CBS Prins Johan Friso en Lieke van CBS De Acker waren
de gelukkigen die in de prijzen vielen. Nog eenmaal hielden ze hun COBI-poster op die hen
geluk bracht.
Grote dank vanuit Zuid-Afrika!
Deze zomer bezochten Benthe en Laurien uit groep 7 de
Mthumbane preprimary school in Port St. Johns, in de
Transkei, aan de oostkust van Zuid-Afrika. De Transkei is
de armste provincie van Zuid-Afrika. De Mthumbane
school bestaat dankzij giften, omdat zij op dit moment
geen overheidsondersteuning ontvangen. Op deze
preprimary school zitten 84 kinderen in de leeftijd van 2-6
jaar, verdeeld over twee lokalen. Het derde lokaal wordt
op dit moment gebouwd.
Hieronder een schrijven van het gezin:
‘Gedurende twee weken hebben wij als gezin vrijwilligerswerk gedaan op
deze bijzondere school. Benthe en Laurien mochten meehelpen in de
klassen en bij het organiseren van het ontbijt en de lunch, want de
kinderen krijgen twee keer per dag een maaltijd op school.
In de aanloop naar onze reis hebben wij meerdere acties georganiseerd
om de Mthumbane te ondersteunen bij het verbeteren van hun
schoolgebouw. De collega’s van de Prins Johan Frisoschool waren
meteen enthousiast, toen we ze vroegen om hun medewerking te
verlenen bij het inzamelen van geld voor dit doel. Zo ging de
zendingsopbrengst afgelopen schooljaar naar de Mthumbane school en
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hebben we heel wat kinderboeken kunnen verkopen op de boekenmarkt
tijdens de Kinderboekenweek.’
‘Daarna kwam het bericht vanuit de PJF dat zij
voor de eerste keer een kerstmarkt wilden
organiseren en zij hieraan ook graag een goed
doel wilden koppelen. De Mthumbane school
werd plotsklaps de meest beroemde Zuid-Afrikaanse school in
heel Berkel en Rodenrijs! Samen met álle leerlingen,
leerkrachten en ouders hebben we die avond een geweldig
bedrag kunnen inzamelen. Met alle acties bij elkaar
(boekenmarkt, zending én Kerstmarkt) namen wij deze zomer
€2619 vanuit de PJF mee voor de Mthumbane school.
Daarnaast hebben wij ook nog via andere acties en
sponsoren geld ingezameld. Omdat wij dit bedrag zelf naar de plaats van bestemming mee
namen, is het geld op de juiste plek terecht gekomen. De donatie is gebruikt voor het
verbeteren en uitbreiden van het gebouw en voor de aanschaf van de inrichting van het
nieuwe, derde lokaal. We hebben hier zelf ook een stuk aan meegeholpen door het
pleisteren en verven van de school. Een creatieve vrijwilliger heeft een uniek ontwerp
gemaakt voor op de achterkant van het gebouw:
een vrolijke onderwaterwereld die heel erg tot de
verbeelding spreekt bij de kinderen!’
‘Onze laatste dag op de Mthumbane school was
een emotioneel afscheid. We hebben er een heel
hardwerkend team leren kennen van drie lieve en
enthousiaste juffen, twee projectleiders,
bouwmedewerkers en meerdere andere vrijwilligers
die allen het hart op de goede plek hebben zitten en elke dag met hun hele ziel en zaligheid
zorgen voor deze 84 kinderen! Het was en is dan ook best moeilijk om hier ook weer afscheid
van te nemen. We kijken terug op een onvergetelijke en hele leerzame tijd in Port St. Johns!
Het bestuur van de school heeft ook de Prins
Johan Frisoschool die dag in het zonnetje gezet
en hun grote dankbaarheid naar de school
uitgesproken. Onze dank gaat uit naar alle
leerlingen, ouders en collega’s van de PJF die
ons hebben geholpen dit verschil te maken op
de Mthumbane school. Via deze link
https://youtu.be/iiEeM2y4_yY leggen Benthe en
Laurien uit hoe een schooldag op de
Mthumbane school eruit ziet. Veel
kijkplezier!Voor geïnteresseerden ligt er bij de
ingang van het hoofdgebouw een fotoboekje
met meer foto’s van de school en het certificaat dat de PJF heeft gekregen vanuit de
Mthumbane school.’
Groet, Erwin, Miranda, Benthe (7B) en Laurien (7a) Holster
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Kinderboekenweek 2019
Op 2 oktober is de Kinderboekenweek van start gegaan. Dit jaar is het thema: Reis mee!
In dit thema staan voertuigen centraal.
Op het hoofdgebouw hebben we die dag een spel
gespeeld, waarbij de kinderen mochten raden welk
lievelingsboek bij welke leerkracht hoorde. Vervolgens is er
gezongen en gedanst op het liedje ‘Reis mee!’ van
Kinderen voor Kinderen.
De kinderen van de dependance brachten grote
zitzakken, kussens en knuffels mee. Na een gewone start
van de lesdag brak om negen uur een ware
volksverhuizing los. Kinderen reisden door de klas of gang
naar hun favoriete leesplek. Toen om kwart over negen
een signaal klonk waren alle kinderen er helemaal klaar
voor om zo comfortabel mogelijk lekker lang te lezen. Na
een kwartier werd de eerste beloning uitgedeeld; snoepjes
in de vorm van voertuigen. Ook de volgende beloningen werden met gemak gehaald. Drie
kwartier lezen vloog voorbij en voor veel kinderen was het eigenlijk nog te kort!
Op woensdag 9 oktober strijden de leerkrachten van groep 6 tot en met 8 om de titel “beste
voorlezer”. Na de herfstvakantie kunnen ook de leerlingen van deze groepen zich opgeven
om mee te doen aan de voorleeswedstrijd voor kinderen.
Volgende week sluiten we de Kinderboekenweek af met een boekenmarkt. Kinderen kunnen
zich tot en met maandag opgeven bij hun eigen leerkracht om op een (zelf meegenomen)
kleedje boeken te verkopen. De opbrengst is voor de kinderen zelf.
Hulpouders gezocht!
Voor komend schooljaar staan er weer een aantal activiteiten op het programma waar we
uw hulp hard bij kunnen gebruiken. Natuurlijk kunt u er voor kiezen om actief te helpen tijdens
bv. 5 december of tijdens de Koningsspelen, maar lijkt u het leuk en een uitdaging om ook
mee te denken over de invulling van een evenement dan bent u van harte welkom bij de
Ouderraad!
Op woensdag 30 oktober staat er tussen 8.30 tot 9.15 koffie en thee klaar in de kleuterhal en
zijn de leden van de ouderraad aanwezig om u verder te informeren over de ouderraad.
Ook zullen er lijsten klaar liggen waarop u kunt aangeven voor welk evenement u eventueel
zou willen worden benaderd.
Denkt en helpt u mee met bv de organisatie van Sint, Kerst, Pasen, Koningsspelen,
avondvierdaagse, schoolreis? Uw inbreng kan het verschil maken!
Interne begeleiding
Dit jaar is de begeleiding omtrent de zorg op een andere manier ingezet dan u gewend
bent. Om de doorgaande lijn te waarborgen en deze beter in zicht te krijgen, zijn de
groepen 1 tot en met 8 verdeeld over de twee IB’ers. In de praktijk komt het erop neer dat
de groepen A en C vallen onder Mirjam en de groepen B onder Tjarda. Voor een enkele
leerling zal de betreffende IB’er dezelfde blijven om ook hier de continuïteit te waarborgen.
Als dit voor uw kind geldt, hoort u dit van de leerkracht.
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Tentweek: Tentoonstelling Schatrijk
Ben je tussen de 4 en 12 jaar en wil je iets leuks doen in de herfstvakantie? Kom dan naar
'Tentoonstelling Schatrijk’! Je bent van harte welkom op
23, 24 en 25 oktober van 9.45 tot 12.15 in Zalencentrum
Rehoboth.
We gaan zingen, knutselen en spelletjes doen. Elk jaar
beleven Tante Wilma, Jiddo en Sam weer een nieuw
avontuur. Ook benieuwd wat ze dit jaar mee maken?
Kom dan naar de Tentweek! Deelname is gratis en
iedereen is welkom! Je kunt je op de dag zelf tussen 9.30
en 9.45 uur inschrijven. Je hoeft je dus echt niet te
vervelen deze vakantie.
Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt
georganiseerd door de protestantse kerken van Berkel en
Rodenrijs en is voor iedereen tussen de 4 en 12 jaar. Op
zondag 27 oktober is er om 10.00 uur een afsluitende
kerkdienst in de Ark.
Mochten er ouders zijn die het leuk vinden om te helpen
kunnen zij zich aanmelden als vrijwilliger.

Effectieve onderwijstijd
Na de herfstvakantie willen wij onze onderwijstijd weer optimaal benutten. Dat houdt in dat
om half 9 de klasdeuren zullen sluiten zodat het onderwijs kan starten. Mocht u te laat zijn wilt
u dan de klas niet meer binnenkomen maar op de gang afscheid nemen van uw kind?
Tevens wijzen wij u erop dat de lessen tot half 3 gegeven worden. Vanaf groep 4 trekken de
kinderen daarna pas hun jassen aan en komen naar buiten.
Opgroeien is niet altijd makkelijk!
Soms wil je dat je kind net wat zekerder is van zichzelf, beter kan opkomen voor zichzelf, meer
grip krijgt op eigen emoties en angsten en op een fijne manier met andere kinderen en
volwassenen kan omgaan. Kortom dat je kind positief in het leven staat en zich lekker in zijn
vel voelt!
Denk dan eens aan een (preventieve) training, bijvoorbeeld op het gebied van Sociale
Vaardigheden, Weerbaarheid, Faalangst, Omgaan met Scheiding van je ouders, Omgaan
met Emoties en nog veel meer!
Wilt u meer informatie? Kijk dan op https://centrumvoorjeugdengezin.nl/trainingenlansingerland/ , of neem contact op met coördinator Charlotte Vermerris via
c.vermerris@kwadraad.nl of tel. 06 40715256
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Honden en steppen in de school
Hierbij willen wij nog enkele schoolregels onder de
aandacht brengen.
Vanwege allergieën en hygiëne mogen honden ( en
andere dieren) niet het schoolgebouw in.
Stepjes horen, net als fietsen, buiten in de fietsenstalling. Met
een kabelslot zijn zij vast te zetten aan het fietsenrek.
Wilt u hier rekening mee houden?
Telefoontjes tijdens schooltijd
Wij worden met grote regelmaat tijdens schooltijd gebeld door ouders met de vraag om
“even” iets door te geven aan hun kind of de leerkracht. Het gaat vaak over het feit dat een
kind alleen naar huis mag of wordt opgehaald door iemand anders. Voor u is het slechts 1
telefoontje voor ons vaak meerdere per dag.
Wij willen u dringend verzoeken om deze telefoontjes tijdens schooltijd achterwege te laten.
Landelijke stakingsdag onderwijs op woensdag 6 november
Er bestaat een redelijk grote kans dat onze school, net als vele andere scholen, op 6
november gesloten zal zijn. Volgende week zal hierover een definitief besluit vallen.
U hoort dan van ons!
Een zoon voor juf Suzanne!
Op 27 september is Moos Jan Kornelis geboren, zoon van juf
Suzanne en Alexander en broertje van Guus. Ook via deze
weg wensen wij het gezin van der Windt veel geluk en
liefde toe!

CBS Prins Johan Friso Oudelandselaan 147 2652 ER Berkel en Rodenrijs 010-5112521

