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september 2018
Agenda
Maandag 10 september: studiedag, alle kinderen vrij
Dinsdag 11 september: informatieavond voor alle groepen
Woensdag 19 september: schoolreis groepen 1 t/m 6
Donderdag 20 september: dansvoorstelling ‘Zelluf’, groep 1/2
Donderdag 20 september en vrijdag 21 september: kamp Archeon groep 7
Vrijdag 21 september: bezoek kasteel Loenersloot, groep 8
Dinsdag 25 september: toneelstuk ‘De man met het stenen hart’, groep 5/6
Woensdag 26 t/m vrijdag 28 september: kamp groep 8
Vanuit het kamertje
Voor wie me nog niet kent: Mijn naam is Jana de Vries en ik ben sinds 1 juli locatie-directeur op
'jullie' school. Het was spannend en leuk om deze eerste weken bezig te zijn op CSV Ridderhof. Het
nieuwe meubilair en ik zijn ongeveer gelijk begonnen: doordat we zo'n grote opruim- en inrichtactie
hadden, heb ik direct alle hoeken en gaten van het gebouw leren kennen. Daardoor én door het
hartelijke ontvangst van het team, de kinderen en de ouders voel ik me hier al best thuis.
Het valt me op dat de kinderen zich open en onbevangen bewegen door de school. Het was mooi te
zien hoe ze op de eerste ochtend dan ook zin hadden om weer te beginnen. Ook zij voelen zich op
hun gemak en thuis. Heel fijn om te zien! Dank team!
We gaan een mooi jaar tegemoet:
Onze visie: 'Op onze school word je wie je bent' gaan we nog meer vorm geven door middel van
onderzoeken hoe we de kinderen hun eigen leerdoelen kunnen laten maken en halen. We laten ze
bijvoorbeeld meedenken en plannen over veel (praktische) zaken in de groep (eigenaarschap). Elk
kind heeft zijn of haar eigen talenten en die gaan we samen naar boven halen; zichtbaar maken.
Op de eerstvolgende studiedag (10 september) worden de eerste stappen hiertoe al gemaakt: we
houden jullie op de hoogte!
Bij vragen of andere zaken weet me te vinden! Mijn vaste werkdagen zijn maandag, woensdag en
donderdag.
Groet Jana
Studiedag
De afgelopen jaren hebben verschillende leerkrachten met ‘Klasbord’ gewerkt. Op deze app werden
diverse mededelingen en foto’s van de groep geplaatst. Vanaf dit schooljaar gaan we werken met
een soortgelijke app genaamd: ‘Socials schools 3.0’. Deze app biedt uitgebreidere mogelijkheden en
is gekoppeld aan de nieuwe website. De nieuwe website kunt u al bekijken op het vertrouwde
www.csvridderhof.nl
Maandag 10 september krijgen de leerkrachten uitleg over het gebruik van deze app. Op de
informatieavond van dinsdag 11 september krijgt u hier meer informatie over.

Informatieavond
Dinsdag 11 september is de informatieavond. Dit jaar gaat het anders dan voorgaande jaren.
Hieronder het programma. Let op: u kunt tussentijds niet wisselen.
Van 19.00 tot 19.45 uur bent u welkom in de groepen 1 t/m 4. In deze lokalen ontvangt u informatie
over de desbetreffende groep.
Van 19.45 tot 20.15 uur bent u welkom in de hal waar u informatie ontvangt over o.a. de nieuwe
communicatie app ‘Social schools 3.0’.
Van 20.15 tot 21.00 uur bent u welkom in de groepen 5 t/m 8. In deze lokalen ontvangt u informatie
over de desbetreffende groep.
Schoolreisje naar Linnaeushof
Op woensdag 19 september gaan de groepen 1 t/m 6 met de bus op schoolreisje naar recreatie- en
attractiepark Linnaeushof in Heemstede.
De kinderen moeten deze dag op de normale tijd op school zijn. Geef uw kind voldoende eten en
drinken mee (beter geen open bekers, maar pakjes drinken i.v.m. de wespen) en zorg dat het paarse
schoolshirt gedragen wordt. Heeft uw kind een nieuw schoolshirt nodig, probeer dan onderling te
ruilen of lever bij juf Monique een enveloppe in met daarin € 6,-. Op de enveloppe graag de naam en
de maat van uw kind noteren. U ontvangt dan binnen enkele dagen het schoolshirt. Denkt u bij slecht
weer aan regenkleding?!
We verwachten rond 15.15 uur weer terug te zijn in Vreeland. De groepen 7 en 8 gaan deze dag
gewoon naar school.
Dansvoorstelling ‘Zelluf’
Op donderdag 20 september gaan de groepen 1 en 2 naar de dansvoorstelling ‘Zelluf’ in de gymzaal
in Loenen.
Het toneelstuk gaat over Lotte en Iris, zij zijn de grootste vriendinnen. Ze delen alles, vooral hun
verbeelding. Samen bouwen ze met allerlei voorwerpen hun eigen fantasiewereld. Maar als Lotte
haar knuffel kwijtraakt slaat de vriendschap om in ruzie. Is hij weggelopen of is hij misschien door Iris
verstopt? Boos gaan Lotte en Iris ieder hun eigen weg… Hoe komt dit weer goed? Na de voorstelling
volgen de kinderen onder leiding van de twee danseressen een leuke workshop.
Bezoek Kasteel Loenersloot
Op vrijdag 21 september brengt groep 8 een bezoek aan de buitenplaats kasteel Loenersloot. Ze gaan
onderzoeken wie er woonden en hoe het leven op zo’n buitenplaats was. Zo leren de kinderen over
het leven van rijke burgers in de 17de en 18de eeuw, die de zomers doorbrachten in hun
riante huizen vol kunst en met een prachtige parktuin. Ze bedenken welke waarde dit culturele
erfgoed heeft voor de omgeving en henzelf.
Toneelstuk ‘De man met het stenen hart’
Op dinsdag 25 september bekijken de groepen 5 en 6 op school het toneelstuk ‘De man met het
stenen hart’. Het gaat over Hans, hij is een man met een stenen hart. Dat voelt wel wat koud en
zwaar op de borst, maar je voelt je nooit verlaten of verdrietig. Heel handig, maar of je er ook
gelukkig van wordt… In een decor met 2D coulissen, geïnspireerd op middeleeuwse schilderijen,
zoekt Hans de weg naar het geluk.
Afwezigheid Mimoun
Mimoun wordt in oktober aan zijn rug geopereerd. Wanneer hij zijn werkzaamheden weer zal
oppakken is nog niet bekend.

