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Tweede Pinksterdag
Speelgoed/spelletjesochtend voor de kleuters.

Aanwakkeren
Aanwakkeren dat doe je met een vuurtje dat smeult. Of met het vonkje enthousiasme
dat in een kind ligt opgesloten. Soms gebruiken we er woorden voor als aanmoedigen,
aansporen, prikkelen en motiveren. Altijd gaat het om het in beweging brengen en
versterken van iets dat al sluimerend aanwezig is.
Voor de vorming van kinderen is het belangrijk dat de kwaliteiten die ze in huis hebben
ontwikkeld en uitgebouwd worden. We willen “het beste uit de kinderen naar boven
halen”. Daarvoor hebben ze een uitdagende omgeving nodig met inspirerende mensen
die in hen geloven en het goede voorbeeld laten zien. Bij de lessen van Trefwoord gaat
het daar in deze periode van Hemelvaart en Pinksteren ook over. In dit thema ontdekken
de kinderen het menselijk vermogen om elkaar te inspireren en zelf geïnspireerd te
worden. Ze worden zich ervan bewust dat positieve inspiraties het leven mooier en rijker
kunnen maken. In de school zien wij daar ook prachtige voorbeelden van. De
leerlingenraad die mee heeft gedacht bij het tot stand komen van de Cruijff 14 pleinen.
Leerlingen uit de groepen 8 die boekpresentaties houden voor de leerlingen van de
groepen 7. Leerlingen van groep 7 die leerlingen uit groep 2,3 en 4 helpen met lezen met
behulp van “Bouw”.
We zijn trots dat we al deze mooie zaken als team mogen aanwakkeren bij onze
leerlingen. Zo geven wij vorm aan “Ieder kind een topprestatie”.

Nieuw lid Medezeggenschapsraad Heenweg
Eerder dit schooljaar is gemeld dat er een vacature was ontstaan in verband met de
verhuizing van één van de ouders. Hierop is één reactie gekomen. Mevrouw Naimi,
moeder van Lunis, is de oudergeleding komen versterken.

2e hands kinderboekenmarkt
In de eerste week van oktober houden wij tijdens de
Kinderboekenweek weer een 2e hands kinderboekenmarkt.
Heeft u nog gebruikte boeken voor deze markt dan kunt u
deze nu al inleveren bij juf Toos (administratie) of bij de
leerkracht van uw kind (Heenweg).
Te zijner tijd volgt meer informatie over de plaats en tijden
van de boekenmarkt.
Alvast bedankt.

Bezoek burgemeester Eikenlaan en Heenweg
In de afgelopen weken heeft de nieuwe burgemeester van Westland, de heer Arends
onze beide locaties bezocht. Hij was onder de indruk van de initiatieven die door
leerlingen, ouders en het team worden ontplooid. Op de Eikenlaan opende hij een van
onze Cruijff 14 pleinen, de wethouder sport komt dat later dit jaar op de Heenweg doen.
Op de Heenweg hebben we met hem gesproken over het vervangen van de gymzaal door
een moderne beweegbox waar diverse ouders en meester Niko al jaren over bezig zijn.
Het plan om huizen te bouwen in Heenweg is nogmaals onder de aandacht gebracht. Ook
die tekeningen liggen er al een aantal jaren.

Vrijheid
Begin mei stond weer in het teken van herdenken en het vieren van de vrijheid. Iets wat
we als school heel belangrijk vinden voor onze leerlingen. Vandaag is het D-day, de dag
dat de invasie begon. Komend jaar vieren we 75 jaar bevrijding in Nederland en dat
willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan Er zijn steeds minder ouderen die het
verhaal nog kunnen doorvertellen. Weet u zo iemand (bijvoorbeeld overgrootvader of
overgrootmoeder van één van de kinderen dan hoor ik dat graag. Wellicht kunnen zij
komend jaar nog iets met de kinderen delen over vrijheid.

Wanneer u vragen heeft over één van de genoemde zaken of over iets anders, dan bent
u van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Theo Molendijk

