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Afsluiting Kinderboekenweek 

Na het succes van de kleedjesmarkt hebben we gisteravond 

wederom genoten tijdens de jaarlijkse afsluiting van de Kinder-

boekenweek. Alle leerlingen en leerkrachten hebben hard ge-

werkt om er een succes van te maken. Heel veel (groot)ouders 

hebben gisteren samen met hun (klein)kinderen een bezoek 

gebracht aan de mooi versierde lokalen. Bedankt voor de inzet 

en de belangstelling! 

 

 

10 minuten gesprekken groep 1/2 

Van 12 en 13 november 2019 worden alle ouders van de leer-

lingen uit de groepen 1-2a, 1-2b en 1-2c door de groepsleer-

kracht uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. U kunt vanaf 

dinsdag 29 oktober. Dit gebeurt via de schoolapp onder de 

knop ‘gesprekkenplanner’. Hierbij wordt gevraagd om de 

naam van uw kind en de geboortedatum (tussen haakjes staat 

de gevraagde weergave). Wanneer inplannen niet lukt, horen 

wij het graag! 

 

10 minutengesprekken groep 3 t/m 7 

Van 18 november t/m 20 november 2019 kunt u door de groeps-

leerkracht uitgenodigd worden voor een 10-minutengesprek. 

Niet alle ouders krijgen deze uitnodiging, alleen als de leer-

kracht een bepaalde ontwikkeling van uw kind wil bespreken, 

wordt u uitgenodigd. Wij voorkomen daarmee dat tijdens de 

10-minutengesprekken in maart n.a.v. het eerste rapport zich 

verrassingen voordoen. 

Mocht u februari te ver weg vinden, dan kunt u ook zelf bij de 

leerkracht aangeven dat u een gesprek wilt door u in te schrij-

ven via de gesprekkenplanner (vanaf maandag 4 november). 

Het maken van een afspraak, omdat u een bepaalde zorg 

heeft, geldt overigens het hele jaar door. Benader hierbij de 

leerkracht het liefst even persoonlijk. 

 

Staking woensdag 6 november 

Maandag na de vakantie komt er een brief namens het bestuur 

om ouders over de staking te informeren. 

 

Ruildag leerkrachten  

Atlant komt met een leuk en spannend experiment voor leer-

krachten. In de maand november gaan er ruildagen plaatsvin-

den. Leerkrachten ruilen onderling van klas en school! Enkele 

leerkrachten van de Toermalijn hebben zich hiervoor opgege-

ven. Wanneer dit plaatsvindt en in welke groep dat krijgt u van-

zelf te horen. Natuurlijk kan directie niet achterblijven en ook zij 

zullen één dag van plek wisselen en op elkaars scholen gaan 

kijken (en elkaars taken overnemen). Donderdag 31 oktober zal 

Manja Dobbe (directeur Origon en Zefier) mijn plaats innemen 

en een dag als directeur op de Toermalijn draaien. Juf Carla zal 

31 oktober een dagje meedraaien op de Zefier en de Origon. 

 

Lunch (in de groepen 1/2) 

We merken dat sommige leerlingen (te) veel eten meekrijgen 

voor de lunch. Soms krijgen leerlingen naast hun brood ook dub-

bele liga en fruit en groente mee. Waar nodig krijgen leerlingen 

extra tijd om hun broodje op te eten maar in enkele gevallen 

lukt dit gewoon niet door de hoeveelheid. We willen ouders vra-

gen om eens kritisch te kijken naar wat zij het kind meekgeven. 

Alvast bedankt namen de juffen van de groepen 1/2. 

 

Techniekevenement voor groep 8! 

Op vrijdag 11 oktober is groep 8 naar PET IJmond in Beverwijk 

geweest. PET IJmond is een techniekevenement georganiseerd 

door technische bedrijven en scholen gericht op techniek. Tij-

dens ons bezoek konden leerlingen verschillende workshops 

doen rondom techniek. Zo konden banden worden verwisseld, 

knopen leren leggen, eigen stickers worden gemaakt, een 

lampje laten werken, websites aanpassen, achter een draaita-

fel plaatjes mixen en nog veel meer. Dit evenement is bedoeld 

als promotie om meer leerlingen de mogelijkheden van techni-

sche beroepen te laten zien. De leerlingen waren erg enthou-

siast over het bezoek. 

 

 

Heeft u een zoon/dochter in groep 7 of 8 die geïnteresseerd is 

in techniek? Wellicht zijn de doe-middagen op het Technisch 

College dan iets! De doe-middagen zijn op 16 oktober, 20 no-

vember en 29 januari van 14:30-17:00 uur. Voor de doe-midda-

gen moet u uw kind vooraf aanmelden, dit kan via telefoon-

nummer: 0255-546900. 

 

Informatieavond Eerste Heilige Communie 2020 (ingezonden) 

Geachte ouders/verzorgers, 

Hierbij nodigen wij u uit op woensdagavond 20 november 2019 

om 20.00 uur in het parochiecentrum Schoten, Lingestraat 1, 

2025 RC Haarlem (dat is achter de Mariakerk in Haarlem-Noord) 

voor een informatieavond over de Eerste Heilige Communie.  

Tijdens deze avond wordt in het kort uitleg gegeven over de 

Eerste Heilige Communie. We starten in januari 2020 en net als 

voorafgaande jaren werken we met het project: ‘Gods Groot-

ste Geschenk’ van Samuel Advies. Verder leggen we u uit hoe 

u uw kind kunt voorbereiden en bieden we u het programma 

aan. 



De informatieavond is voor de hele Franciscusparochie. De 

voorbereidingen voor de kinderen zijn in twee groepen: een 

groep in Haarlem-Noord en een groep in Velsen.  

Er zijn ook twee Eerste Communievieringen: op zondag 19 april 

2020 in Velsen en op zondag 17 mei 2020 in Haarlem-Noord.  

Het is mogelijk om na afloop van de avond uw zoon/dochter in 

te schrijven via een aanmeldingsformulier. Het inschrijfformulier 

staat op de website in het menu: www.parochiefrancis-

cus.net/1e-heilige-communie.  

Wij hopen u te ontmoeten op de informatieavond, ook als u nog 

twijfelt of u uw kind wil laten meedoen. Uw zoon of dochter kan 

vanaf groep 4 deelnemen aan het Eerste Heilige Communie-

project.  

Opgeven voor deze avond kan via het Centraal Secretariaat 

van de Franciscusparochie door een mail te sturen naar: 

info.franciscusparochie@gmail.com met vermelding: EHC-pro-

ject 2020 en uw naam en adres.  

 

Met vriendelijke groeten, 

De werkgroep Eerste Heilige Communie Velsen 

 

Gevonden voorwerpen 

Afgelopen periode is de bak met gevonden voorwerpen bij de 

hoofdingang al weer aardig gevuld. Neemt u na de vakantie 

een kijkje in de bak? 

 

Kinderwoorddienst Engelmunduskerk Driehuis  

Op zondag 20 okt. is er in de viering van 10.30 u. een kinder-

woorddienst.  

We maken het gezellig, met onder andere een liedje, limonade 

en een koekje. We gaan het hebben over vertrouwen en over 

je talent gebruiken om anderen te helpen.  Natuurlijk maken we 

een mooie knutsel.  

Iedereen vanaf twee jaar is van harte welkom! 

 

Tot ziens,  

Werkgroep Kinderwoorddienst Santpoort-Driehuis.  

Charlotte Meijer, Janneke Buur en Edith van Leerdam 

 

Agenda 

Vrijdag 18 oktober: studiedag alle kinderen vrij!! 

Maandag 28 oktober: ANWB streetwise in alle groepen 
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