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Vakantie voorbij
Na 6 weken zomervakantie is de school weer begonnen. Wij zijn blij om alle kinderen en hun
ouder(s) terug te zien. Het is even gedaan met het vrije vakantiegevoel, maar daar komt
regelmaat voor in de plaats. Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe. Met elkaar
gaan we er weer een mooi jaar van maken. Dat kunnen we alleen samen met u en met Gods
steun en kracht. Wij hebben er zin in!

Informatieavond
Op donderdag 19 en dinsdag 24 september hebben wij onze informatieavonden. De
leerkrachten willen graag aan u vertellen hoe het schooljaar er voor uw kind(eren) uit zal
zien, welke activiteiten er allemaal zullen plaatsvinden en welke afspraken er zijn. Wij
nodigen u dan ook van harte uit om aanwezig te zijn.
De koffie en thee, met iets lekkers erbij, staan voor u klaar! U kunt op de informatie
avond(en) algemene informatie vragen over de lessen, de vakken of de gang van zaken. Het
is niet de bedoeling over individuele kinderen te spreken. Daarvoor kunt u, indien nodig,
een individuele afspraak met de leerkracht(en) maken. Op de informatie avond(en) krijgt
u een overzicht mee naar huis van de aandachtspunten/afspraken/regels van de groep van
uw kind(eren). Meer informatie en een uitnodiging ontvangt u later in een aparte mail.

Wijkvereniging Cleijn Duin
Vanaf woensdag 4 september start er in Wijkvereniging Cleijn Duin-Witte Hek een
kindermiddag. Deze zal elke Woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 gaan plaatsvinden
(entree €1,-), voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 10 jaar.
Deze middagen zijn bedoeld om zoveel mogelijk de creativiteit, fantasie en het talent van
kinderen te ontwikkelen. Door hen een divers aanbod te bieden, kunnen ze met
verschillende activiteiten bezig zijn en gewoon even lekker kind zijn. Op woensdag 4
september zal er een feestelijke opening zijn.
Meer informatie vindt op de Facebookpagina van de wijkvereniging:
https://www.facebook.com/Cleijn-Duin-Ontdek-en-Ontmoet-107194787322221/

Even opfrissen
Hoe was het ook alweer? Een aantal van de belangrijkste afspraken zijn: De school begint om
08.30 en om 13.30 uur. De deuren gaan ook dit schooljaar om 08:25 en om 13:25 open. Om
08:30 en om 13:30 gaat een tweede bel om aan te geven dat de lessen gaan starten.
De kinderen van groep 3/4 mogen via de zij-ingang naar binnen. De kinderen van groep 5
t/m 8 gebruiken de hoofdingang. Groep 1/2 heeft een eigen ingang. Voor de rust in de gang
en voor de kinderen vragen wij aan de ouders van groep 3 t/m 8 om de kinderen
zelfstandig de school in te laten gaan. Als het regent, gaat de ‘’regenbel”. Dan kunnen de
kinderen vroeger naar binnen. Ongeveer 10 minuten voordat de school begint is er
pleinwacht. Tot aan die tijd zijn de kinderen zonder toezicht op het plein. Wij adviseren u
dan ook uw kind(eren) niet te vroeg naar school te sturen. Tussen 12.15 en 13.00 uur is het
plein voor de overblijvers. Na schooltijd zijn de leerlingen op eigen risico op het plein. Wij
kunnen geen toezicht houden. Na 15:30 gebruiken de leerkrachten hun tijd om gesprekken
te voeren of het werk na te kijken en voor te bereiden.
* De schooltijden zijn: 08.30 tot 12.00 uur. Op woensdag echter hebben de groepen 1 t/m 4
school tot 11.30 uur en de groepen 5 t/m 8 tot 12.15 uur. Op woensdagmiddag zijn alle
leerlingen vrij. En de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn ook vrij op vrijdagmiddag.
* Ziekmelden???...geeft u vóór schooltijd even door dat uw kind niet komt? Afspraken met
huisarts, tandarts, orthodontist, fysiotherapeut enz. graag ná schooltijd plannen.
* Als u iets belangrijks aan de leerkracht wilt laten weten, geef dan even een briefje mee aan
uw kind. U kunt uiteraard even een gesprek aanvragen met de leerkracht. Ná schooltijd
hebben de leerkrachten altijd tijd voor u, niet onder schooltijd. Deze lestijd is voor de
kinderen.
* Uw kind mag onder schooltijd niet zelf naar huis als er een afspraak is of als hij/zij niet
lekker is.
* Leerlingen van de groepen 1 t/m 4 worden na schooltijd vaak nog opgehaald. Geeft u even
aan de leerkracht door als niet de vaste “ophaler” komt?
* De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gymmen op woensdag in sporthal Cleijn Duin. Dan
zijn nodig: gymschoenen/ sportschoenen zonder zwarte zolen, korte broek, t-shirt (of
gympakje). Geen sieraden. Geen spuitbussen deodorant! Niet kunnen gymmen = briefje
mee van de ouder(s). Anders doet het kind gewoon mee. Op woensdag gaan de gymkleren
weer mee naar huis. Kleuters gymmen op school. Hun gymtas blijft wél op school.
* Alle kinderen moeten een luizenzak hebben. Deze zijn op school te koop. Kosten: € 2.
* Controle op hoofdluis vindt plaats na iedere schoolvakantie. Het is belangrijk dat u aan
school doorgeeft als u in de tussentijd hoofdluis bij uw kind heeft geconstateerd.
* De leerlingen mogen voor de ochtendpauze iets te eten en te drinken meenemen. Vanaf
dit schooljaar gaan wij over naar 5 dagen fruit en water of schoolmelk. Meer informatie
volgt later in september. Ook dit jaar heeft de Sjaloomschool zich weer ingeschreven voor
EU-Schoolfruit. Aanvraagformulieren voor schoolmelk zijn bij de conciërge te verkrijgen.
* Kinderen uit de wijk Cleijn Duin komen lopend naar school. Er is namelijk niet genoeg
ruimte om fietsen te stallen. Kinderen van buiten de wijk Cleijn Duin mogen wél op de fiets
naar school. Hun fiets dient dan te zijn voorzien van een schoolsticker.

Week van de opvoeding
Van 17 t/m 13 oktober is de Week van de Opvoeding https://www.weekvandeopvoeding.nl/
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Katwijk wordt hier aandacht aan besteed.
Op 9 oktober tussen 13:00 en 17:00 uur is er een vrijblijvende, laagdrempelige en
informatieve middag op de locatie aan de Schimmelpenninckstraat 10, 2221 EP Katwijk.
Meer informatie over deelnemers/aanwezige partners zijn terug te vinden op de
facebookpagina https://www.facebook.com/cjgkatwijk/

Vrijdagmarkt
Op 19 augustus zijn de werkzaamheden voor de vernieuwing van het marktplein aan de Piet
Heinlaan begonnen. Voorlopig zal de markt iedere vrijdag in Cleijn Duin zijn. Houdt u hier
zoveel mogelijk rekening mee? Wij moedigen ouders en kinderen aan om met de fiets of
lopend naar school te komen, om zo de overlast in de wijk te beperken

Kalender
Op onze website is de volledige jaarplanning te vinden. U kunt de volledige jaarplanning zien
door hier te klikken.
Hier vindt u alvast de belangrijkste zaken van de komende maand:
September
2 september

Eerste schooldag

19 september

Startavond groep 5, 6, 7

24 september

Startavond groep 1/2, 3/4, 8

Vakantierooster
LET OP: De meivakantie eindigt dit jaar op dinsdag 5 mei. Dit is anders dan in de afgelopen
jaren. Wij verwachten alle kinderen op woensdag 6 mei weer op school.
Herfstvakantie
21-10-2019
Kerstvakantie
23-12-2019
Studiedag 1
06-01-2019
Voorjaarsvakantie
24-02-2020
Studiedag 2
20-03-2020
Pasen
10-04-2020
Meivakantie
27-04-2020
Hemelvaartvakantie
21-05-2020
Pinkstervakantie
01-06-2020
Studiedag 3
01-07-2020
Zomervakantie
20-07-2020
Vrijdag voor de zomervakantie: 's Middags vrij

25-10-2019
03-01-2020
28-02-2020
13-04-2020
05-05-2020
22-05-2020
03-06-2020
28-08-2020

