Nieuwsbr
N
rief 16 novembe
n
er 2018
Agenda
a novembe
er
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld. Data staan oook in het Ou
uderportaal.
Ouderpo
ortaal is leide
end.)
20 nov Werkavond
d alle kleuterrklassen m.u .v. klas Marg
got/Femke

Agenda
a decembe
er
1 dec
Adventsm
markt locatie Hieronymussplantsoen
5 dec
Sinterklaa
asfeest, alle klassen om 13.00 uur vrij
6 dec
Alle klasssen beginnen
n om 09.30 u
uur
20 dec
Kerstspell op HP: alle klassen om 13.00 uur vrrij
21 dec
Kerstvieriing, alle klassen om 13.0
00 uur vrij
22 dec-6
6 jan Kerstva
akantie
wsbrief bevatt een algeme
een deel voo
or alle ouders
s van VSU enn vervolgens
s verschillend
de
Leeswijzzer: De nieuw
katern per schoolloca
atie.
Beste ouders,
Hierbij de nieuwsbrie
ef met praktis
sche en inho
oudelijke informatie over onze
o
school,, bestaande uit de drie lo
ocaties.
Met vrien
ndelijke groe
et,
Ines Sch
heffer

Gezoch
ht: Engelsta
alige kinde
erboeken
Op alle 3 de locaties groeit er een kleine bibliiotheek met kinderboeken in de Duitsse en Engels
se taal. Deze
e
boeken zzijn bedoeld voor kindere
en die in de l essen vreem
mde taal al aa
an het zelfstaandig lezen toe
t zijn of wa
at
extra uitd
daging kunnen gebruiken
n. Heeft u thu
uis nog Enge
else kinderbo
oeken liggenn, dan zijn wijj daar heel blij
b
mee! U kkunt ze via de
d klassenlee
erkracht mee
egeven voor juf
j Jany. Tha
anks a lot!

Tijdige aanmeldin
ng broertjes
s/zusjes is
s NOODZAK
KELIJK
Voor de schooljaren 2019-2020 en
e 2020-202
21 bestaan err wachtlijsten
n voor de loccaties Hieron
nymusplantso
oen
en Malie
ebaan. Voor het
h schooljaa
ar 2021-2022
2 is dit nu no
og niet het ge
eval.
Voor de locatie Leidssche Rijn is er
e een wachttlijst voor hett schooljaar 2019-2020.
2
Met ande
ere woorden
n, wacht niet te lang met h
het aanmeld
den van een broertje
b
of zuusje.

Er geld
dt namelijk geen voorrangsregelling als ouders te laat zijn met h
hun aanme
elding!
Vanwege
e de problem
men met de late aanmeld
dingen van brroertjes/zusje
es wil het beestuur de plaatsingsproce
edure aan
npassen, waarbij de plaatsing d.m.v. loting gebeu
urt en een voorrangsregeeling voor bro
oertjes/zusjess
geldt (mits tijdig voorr de lotingsda
atum aangem
meld).
Vanwege
e al bestaande aanmeldiingen en toe gekende pla
aatsingen, ka
an de nieuwee werkwijze pas
p ingaan per
schooljaar 2021-2022. Aan de MR is inmidde
els advies ge
evraagd over de voorgesttelde wijzigin
ng.

Onze sc
choolkrantt komt in het binnen k
katern van de Seizoener
Eind deccember komtt de eerste schoolkrant in
n het binnen katern van de
d Seizoenerr uit. Daar is hard aan ge
ewerkt do
oor een aanta
al ouders en leerkrachten
n van de drie
e locaties van
n onze schoool. De Seizoe
ener is een
landelijk magazine over het vrijes
schoolonderw
wijs in het algemeen. En het zoomt ddus in op onz
ze scholen in
n
het bijzo
onder. We zijn erg benieu
uwd hoe deze
e eerste keer gaat uitpak
kken!

Katern Hieronymu
usplantsoe
en
Op het H
HP vierden we
w een prach
htig Sint Maartensfeest, zoals gebruik
kelijk in de staad achter de
e Pieterskerkk,
gespeeld
d door de zesde klas.

Katern Maliebaan
n
Sint Maartens ffeest 9 nov
vember
St. Maarten
M
komtt aan op de Maliebaan.
M
H
Het
spel gaat beginneen!
Het was
w een sfeeervolle, mooie voorstelling
g
en om
mmegang lanngs de gulle gevers.
Na affloop met allee ouders en kinderen op
p
het sfeervolle schhoolplein gen
nieten van
heerlijke glühweinn, warme chocolade, en
lekke
ere taart.
Een geslaagd
g
feeest!
y-An
Corry

Ingezon
nden mede
edelingen:

