Nieuwsbrief 12, 3 juni 2022
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www.st-michaelschool.nl
Beste ouders, verzorgers,
Afgelopen week is in de klassen begonnen met de afname van
de Cito toetsen. Er wordt dus hard gewerkt in de school. Vorige
week had groep 7 een extra spannende dag. De kinderen
mochten op 24 mei namelijk het verkeersexamen afleggen. Wij
mogen met gepaste trots vertellen dat alle kinderen zijn geslaagd!
Veel leesplezier en een hartelijke groet,
De redactie

Geplande
evenementen
6-6-2022
Tweede Pinksterdag (vrij)
7-6-2022
Werkweek groep 8
17-6-2022
Studiedag leerkrachten
(kinderen vrij)

Penningmeester gezocht!
Vind jij het leuk om een steentje bij te dragen door te helpen
met de financiële administratie? De ouderraad is vanaf
komend schooljaar opzoek naar een nieuwe penningmeester.
We zouden het heel fijn vinden als je ons hiermee komt helpen!
Heb je interesse of wil je er meer over weten? Stuur ons dan een
mailtje, geef een belletje of spreek een van ons aan.
Jelle Kok (voorzitter) 06-55707507, mail jelle@rijnwoude.net
Heidi Elstgeest (secretaris) 06-42120408
Menno Wesselingh (huidige penningmeester)
Ruth van der Wel
Fatima Rhioues
Robert Zandvliet
Dorien Sparreboom
Danielle Bos
Debby van Zanten
Alexandra Nuijen
Susanne van Dorp

Vervanging
Meester Daan is ziek en werd deze
week op dinsdag vervangen door
juf Machteld en op woensdag
door juf Aysegul. Er was geen
vervanger voor meester Daan op
donderdag en daarom zijn enkele
gymlessen verplaatst van de
gymzaal naar het
Hobbemaplantsoen.
Helaas zijn ook meneer Abdul en
juf Miranda ziek geworden. Meneer
Abdul wordt niet vervangen. Juf
Miranda werd op donderdag
vervangen door juf Veronique en
op vrijdag door juf Esmée. We
wensen alle zieken van harte
beterschap toe en hopen dat we
hen na het Pinksterweekend weer
gezond op school zullen zien.

Avondvierdaagse
Van maandag 20 juni tot en met donderdag 23 juni vindt de 5jarige jubileum editie van de Avond4daagse plaats. De start is
tussen 17.30 en 18.30 uur (laatste avond tussen 18.00 en 18.30
uur i.v.m. intocht). Iedereen is welkom, want de Avond4daagse
is voor jong en oud.
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Doe je mee? Op woensdag 15 juni kun jij je bij onze school tussen 8.15 en 8.30 uur en tussen 12.00
en 12.15 uur inschrijven. Deelname aan de Avond4Daagse bedraagt € 4,- per persoon. Deze
graag contant (en gepast) betalen.
Hopelijk zien we jullie allemaal op deze jubileumeditie, wij hebben er zin in!
de Avond4daagse

Eerste Heilige Communie
Zondag 15 juni was het groot feest voor een aantal kinderen uit groep 4 en 5. Na een lange
voorbereiding was het dan eindelijk zover: ze deden hun Eerste Heilige Communie.
Uit groep 5 deden Luna, Liam, Liz, Femke en Lenn mee. Dawid, Sophie en Bram deden mee uit
groep 4. Fenna doet later haar Eerste Communie. Babs en Mare hebben meegedaan met het
project. Zij hadden hun eigen taak in de kerk.
De kerk was mooi versierd, o.a. met een mooie
slinger die groep 4 had gemaakt.
Pastor Lam en pastoor Visser leidden de dienst.
De zon scheen, het koor zong prachtig en de
kerk zat (na 2 coronajaren) weer gezellig vol.

Triathlon
Zondag 3 juli is het weer zo ver!
Na 2 jaren afwezigheid zijn we heel trots om te
melden dat de Junior Triathlon HazerswoudeDorp weer plaats gaat vinden.
In vorige edities is de Junior Triathlon gegroeid tot een toegankelijk en gezellig sport
evenement. Bij de laatste editie hebben wel 165 kinderen van het dorp maar ook uit de
provincie mee gedaan. Of je nu super sportief bent, of vooral voor je plezier meedoet,
iedereen is welkom! Alle kinderen van 7 t/m 14 jaar kunnen meedoen. Je kunt je ook als groep
inschrijven, met je sportteam of klasgenootjes bijvoorbeeld. Het kost maar €5,- pp en na afloop
van de wedstrijd krijg je een mooi T-shirt en een medaille.
Dit jaar organiseren we ook weer gratis trainingen in de weekenden voor de triathlon, op
zaterdagmiddag 14.00u bij Zwembad De Hazelaar. Deze trainingen zijn op: 4, 11, 18 en 25 juni.
De Junior Triathlon is ooit gestart door een paar ouders van ons dorp en veel ouders helpen ook
als vrijwilliger. We hopen ook dit jaar weer veel kinderen te laten zien hoe sportief ons dorp is!
Volg onze Facebook pagina om op de hoogte te blijven. Ga naar onze website om je in te
schrijven en om een idee te krijgen van vorige edities: www.triathlon-hazerswoude.nl
Met sportieve groet,
Organisatie Junior Triathlon Hazerswoude-Dorp
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Dringende oproep: wie komt ons overblijf-team versterken?
We hebben te weinig overblijfkrachten en deze zomer zullen er nog meer overblijf(groot)ouders
stoppen.
Alleen met een stevig team vrijwillige overblijf(groot)ouders kunnen we het overblijven op
school zelf goed blijven organiseren. Als we medewerkers uit de kinderopvang moeten gaan
inhuren, zullen de kosten van het overblijven flink stijgen. Dit willen we graag voorkomen. Dus
ben jij of ken jij die vrijwilliger? Neem contact op!
Mogen we rekenen op jouw hulp?

Kopij
De volgende
Nieuwsbrief komt uit op
24 juni.
Kopij kunt u uiterlijk 22
juni sturen naar
directie.stmichael@de
groeiling.nl
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“Drank, drugs en mijn kind… help!”

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met PlayBack de gratis
online theatervoorstelling voor ouders van kinderen tussen de 10 en 18 jaar.
Iedere jongere komt in aanraking met drank en drugs. Experimenteren hoort erbij als je jong bent. Maar
onder druk van vrienden drinken pubers soms meer dan ze eigenlijk zouden willen of goed voor hen is.
Hoe help je jouw kind bij het aangeven van zijn of haar grens? En hoe zet je pubers kritisch aan het denken
over wat normaal is en wat niet?
Tijdens de ouderavond Onder Invloed houden de acteurs van PlayBack ouders op een luchtige wijze een
spiegel voor. Ze spelen herkenbare en vaak grappige situaties aan de keukentafel. Ook leren ze je hoe je
afspraken kunt maken en effectief met je kind kunt communiceren over alcohol- en drugsgebruik. Er wordt
uitgebreid aandacht besteed aan de invloed van de alcoholwet op jongeren en hun opvoeding.
Datum en locatie
Wat:
Theatervoorstelling Onder Invloed
Datum:
Maandag 13 juni 2022
Tijd:
20.00 – 21.30 uur
Locatie:
Online via het programma Zoom
Kosten:
Geen
Geïnteresseerd? Aanmelden voor de proefles kan via www.cjgcursus.nl of via deze link
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website: www.cjgcursus.nl
E-mail: info@cjgcursus.nl
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