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Groep 2 

 We zijn begonnen met het nieuwe thema Rembrandt van 

Rijn/ kunst. Het atelier wordt enthousiast gebruikt om te 

experimenteren met allerlei materialen, zoals verf en inkt. 

Heeft uw kind al verteld hoe Rembrandt aan zijn naam komt? 

 U zult al gemerkt hebben dat ik via Parro foto’s van uw kind 

kan sturen en berichten met u deel. De eerste rij-ouders voor 

het uitje naar de voorstelling op 14 oktober zijn ook via Parro 

geregeld. Nog niet alle ouders hebben zich aangemeld bij 

Parro, wilt u dat aub doen? 

Groep 3 

 In de afgelopen weken hebben we een hoop letters geleerd! We 
kunnen al veel woordjes lezen heeft u het thuis al gehoord?! Blijf 
ook vooral oefenen met de bladen met woordjes die de kinderen 
mee naar huis krijgen in hun schrift. 

 Ook met rekenen zijn we hard aan het werk. We zijn begonnen 
met kijken wat we allemaal al kunnen en waar we tot de vakan-
tie nog hard aan moeten werken.  

 Voor de rekenspelletjes zouden we graag dominostenen hebben. 
Dus mocht u thuis nog een set hebben liggen dan zouden wij 
daar graag gebruik van maken!  

Groep 4 

 

 Wat vliegt de tijd toch!! Voor je het weet is het al herfstva-

kantie. In groep 4 gaat het heel goed. We zijn hard aan het 
werk en leren veel. Dit merken de kinderen ook, omdat zij 
hun eigen portfolio's invullen. Het is een hele klus om de 
papieren in te vullen, maar de kinderen weten nu precies 
welke doelen ze al beheersen en waar ze nog een beetje aan 
moeten werken. 

 Ook de Chromebooks kent steeds minder geheimen; het 
applicatiescherm, een link delen, 10 in de plus. Het zijn alle-
maal termen die u misschien niet snapt, maar de kinderen 
des te meer. Wat zijn het toch een stel knappe koppen bij 
elkaar. Ik ben echt trots op ze! 

 Sinds deze week hebben we ook een stagiaire in de klas. Ze 
heet juf Maaike en normaal gesproken is ze er elke donder-
dag. Deze week komt ze een hele week. Ze duikt gelijk in het 
diepe!  

 Donderdag 10 oktober is ‘De Dag van de Duurzaamheid’. 
Groep 4 staat in het teken van restafval. Wilt u voor ons re-
clamefolders en tijdschriften sparen? Want daar willen we 10 
oktober mee aan het werk.  

In een veilige omgeving leren wij van en met elkaar. 

Groep 1 

 De eerste weken in het nieuwe schooljaar zitten er op en de 

herfstvakantie komt alweer in zicht. 

 In de groep is hard gewerkt aan de nieuwe regels en afspraken, 

hebben we kennis gemaakt met Effi en Furon van de Breinhel-

denplaneet (executieve functies) en hebben we bijna ons eerste 

groepsdoel gehaald: binnen 5 tellen de goede luisterhouding 

hebben. De kinderen hebben ook gewerkt aan hun individuele 

doel namelijk het herkennen van je eigen naam. Op de datamuur 

bij de ingang kunt u op de raket lezen hoe ver we al zijn. 

 Afgelopen week zijn we gestart met het nieuwe project: Rem-

brandt. We laten de kinderen kennis maken met deze beroemde 

Nederlandse schilder en ze mogen ook aan de slag in ons eigen 

atelier. Daar liggen verschillende materialen klaar om uit te pro-

beren. Voor dit atelier zijn we nog op zoek naar overhemden met 

lange mouwen. 

 Op maandag 14 oktober gaan we naar een voorstelling in de 

kantine van Blauw-Zwart: ”Over een kleine mol die wil weten wie 

er op zijn kop heeft gepoept”. De klassenouders hebben inmid-

dels het vervoer geregeld. 

 Vrijdag 4 oktober heeft Tessa afscheid genomen van de groep. 

Ze gaat verhuizen naar Leiden en daarom ook naar een andere 

school. We wensen Tessa veel succes op haar nieuwe school. 

 Welkom in onze groep: Kees, Tim, Michella, Livia, Fiorah, Noah. 

Groep 5 

 Donderdag 10 oktober is de dag van de duurzaamheid. Geduren-
de de dag besteden wij aandacht aan duurzaamheid. Joske van 
‘De Ontdektuin’ komt dan in de klas vertellen over duurzaamheid. 

 Donderdag 31 oktober is het Juffendag. Daarnaast vieren we op 
deze dag ook Halloween. De kinderen verzamelen op het school-
plein. Meester Marc en meester Stefan zullen een leuke Hallo-
ween sportles organiseren. Het liedje dat wij dit jaar gaan zingen 
is van kinderen voor kinderen ‘gruwelijk eng’. 

 We hebben gezien dat al veel ouders zich hebben aangemeld op 
Klasbord. Superfijn! Via Klasbord blijft u op de hoogte van de 
activiteiten in de groep, het huiswerk en leuke foto’s. Het is ons 
opgevallen dat sommige ouders zich nog niet hebben aange-
meld. U kunt de code vragen aan de klassenouders.  

 Maandag 28 oktober heeft groep 5 t/m 8 een schoolreis naar 
GeoFort. Misschien is het leuk om van te voren met uw kind de 
website te bekijken, zodat ze weten wat hen te wachten staat. 
Wij hebben er al heel veel zin in! 

Groep 6 

 Groep 6 doet mee aan een pilot om de app Parro uit te pro-
beren. Het is fijn dat bijna alle ouders de berichten en de 
foto's op de app zien.  

 Vorige week zijn we begonnen met het eerste hoofdstuk van 
aardrijkskunde. De kinderen leren o.a. hoe Nederland tegen 
de zee wordt beschermt en waarom er in Nederland polders 
zijn gemaakt. De kinderen krijgen aan het einde van deze 
week het aardrijkskundeboekje mee naar huis om te kunnen 
oefenen voor de toets.  

 Op woensdag 16 oktober staat de derde workshop lego ge-
pland. De kinderen hebben al een auto en een draaimolen 
gemaakt. Wat zullen ze deze keer maken?  

 Woensdagmiddag 16 oktober doet groep 6 mee aan een 

lijnbaltoernooi. Ontzettend veel kinderen hebben zich opge-
geven. Fijn zo'n sportieve klas! 

Estafette-lezen 

Voor vrijdagochtend (08.45 - 09.25 uur) zoeken wij nog één 
leesmoeder of vader. Wie wil er een groepje begeleiden tijdens 
het estafette-lezen? U kunt zich opgeven bij Caroline de Wild. 

STUDIEDAG 

In de vorige nieuwsbrief stond dat er op 6 februari 2020 een 
studiedag is. Dit klopt niet. De juiste datum is maandag  
3 februari 2020!! 

http://www.bsjanbaptist.nl/nieuws/
http://www.bsjanbaptist.nl/nieuws/
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Beste ouders...nieuws over de staking en de schoolreis! 

 

De onderwijsvakbonden hebben een nationale onderwijsstaking uitgeroepen op woensdag 6 november. Het team van onze school 

heeft besloten om aan deze oproep gehoor te geven. Wij gaan dus staken MAAR.......op 16 oktober is er nog een gesprek met de 

vakbonden en de premier. Als deze gesprekken iets opleveren dan kan de staking afgeblazen worden. Ik laat u dat dan direct weten. 

 

De stakingsdag, 6 november, was tevens de dag van de schoolreis voor groep 1 tot en met 4. Deze gaat deze datum sowieso NIET 

door en is verzet naar woensdag 20 november 2019. De schoolreis voor groep 5 t/m 8 op 28 oktober gaat gewoon door. 

 

Het bezoek van groep 5 aan het residentieorkest op 6 november wordt verzet naar dinsdag 28 januari en ook de les van bureau Halt 

voor groep 8 wordt verplaatst. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Caroline de Wild 

Locatiedirecteur 

Groep 7 

 Wat gaan de weken toch snel voorbij, nog een kleine twee weken en 
dan hebben we alweer herfstvakantie. 

 Onze nieuwe leerlingen voelen zich al thuis in de groep.  
De kinderen zijn al aardig gewend aan de twee a drie keer huiswerk 
per week en het noteren ervan in de agenda. We gaan nu aandacht 
stoppen in het plannen van het huiswerk. 

 Meester Joost  van Young Engineers heeft  ons weer een leuke les 
gegeven over centrifugale krachten. In tweetallen zijn de kinderen aan 
de slag gegaan om een draaimolen te bouwen. Wat zijn de resultaten 
leuk geworden. 

 Donderdag 14 november gaan wij met de klas voor een bezoek naar 
de hindoeïstische tempel Sewa Dhaam in Den Haag. Dit in het kader 
van ons jaarlijks terugkerend project Heilige Huisjes. Heeft u tijd en 
zin om ons te begeleiden, meld u zich aub aan bij Angelique, onze 
klassenmoeder. 

 Lieve juf Linda, wat fijn dat u bij ons in de klas bent geweest en 
meester Bert, hartelijk welkom! Veel plezier en succes volgend jaar in 
groep 8! Maak er een mooi laatste schooljaar van! 

Groep 8 

 Groep 8 is goed van start gegaan. Datamuur, portfolio, 
eigenaarschap en de kindgesprekken.  

 De komende weken gaan wij een aantal middelbare 
scholen bezoeken. 

 Donderdag 10 okt is het de dag van de duurzaamheid 
en mogen wij een bezoek brengen aan de TU Delft 
voor een workshop. Als u ons wilt brengen graag!  

 Maandag 28 okt gaan we met de groepen 5 t/m 8 op 
een educatief schoolreisje.  

 We merken dat steeds meer kinderen in de puberteit 
zitten of komen. Dat gaat gepaard met diverse geur-
tjes... Willen jullie samen erop letten dat de oksels en 
voeten lekker ruiken, maar ook de kleding regelmatig 
gewisseld wordt? Er mogen deorollers mee in de tas, 
maar als er niet consequent onder de oksels gewassen 
wordt, heeft dit weinig nut. In de klas zorgen wij  

  natuurlijk voor voldoende ventilatie. Alvast bedankt. 

OUDERPANEL 

 

Een deelnemer vorig jaar schreef:  
"Als ouderpanel kregen we de mogelijkheid om onze stemmen te 
laten horen en aan te geven wat wij belangrijk vinden als het om 
onze schoolgaande kinderen gaat. Wat een fijne sfeer om in  
dialoog vrijuit ideeën te kunnen opperen en zeker ook om ze van 
elkaar te kunnen horen".  

 

De visie van de school op de waarden en normen is weliswaar  
helder. Maar nog niet concreet genoeg wat ons betreft. Het mag 
duidelijker. Zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Dan heeft 
iedereen dezelfde informatie en kan iedereen zelf de juiste keuzes 
maken. Daarbij vertrouwen wij op het team van onze Baptist. 

 

We willen weer graag met u in contact om te kijken waar het  
beter kan. Wilt u met ons meedenken in het volgende ouder panel 
op dinsdag 26 november 2019 om 19.30 uur. Laat het weten aan 
Manon , Annette of Caroline of u deel wilt nemen. 

LUIZEN...HELP!! 

We hebben erg veel kinderen met neten. Wilt u AUB uw kind 
controleren want de kans op besmetting is nu erg groot . Het 
luizen-pluizenteam onder leiding van Renate ( de moeder van 
Daimy uit groep 5) doet hun best om het probleem aan te 
pakken .  

WE HEBBEN UW HULP ECHT NODIG! 

Datalijst komende tijd 

Datum Wat? Wie? 

woe 16-10 Lijnbaltoernooi gr. 6 

ma 21-10 t/m 25-10 Herfstvakantie alle groepen 

ma 28-10 Schoolreisje gr. 5 - 8 

di 26-11 Ouderpanel alle ouders 

Vraag maar raak! Thuis op de bank! 
 
- Uit welk boek heeft de juf vandaag voorgelezen? 
- Waar had je vandaag graag meer tijd voor gekregen? 
- Heb je vandaag nog iemand geholpen? 
- Stel.. jij bent morgen de juf/ meester.. wat zou je veranderen? 

http://www.bsjanbaptist.nl/nieuws/
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Een voorstelbrief van de leerplichtambtenaar 

 
Even voorstellen ….. 

 

Velen hebben mij mogelijk al in en rondom de school gezien of gesproken. En anders hoop ik dat u mij weet te vinden  

indien nodig.  

 

Ik ben Germain Morgenstond, sinds oktober 2008 leerplichtambtenaar voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg. Vanaf 

september 2019 werk ik samen met een collega ook voor de gemeente Wassenaar.  

 

Voordat ik begon bij gemeente Leidschendam-Voorburg werkte ik onder meer bij gemeente Den Haag afdeling Onderwijs  

en Werken. Mijn functie was om jongeren die hun school niet hebben afgemaakt (vroegtijdig schoolverlater) te helpen  

bij het vinden van een passende baan. Samen met de jongere zocht ik uit waar hij of zij tegenaan liep en bedachten we  

een passende oplossing bijvoorbeeld  effectieve sollicitatietraining, aangepaste  scholing of een korte training maar  

soms ook een medisch onderzoek.  

 

Deze waardevolle ervaring zet ik nu met regelmaat in wanneer ik op scholen leerlingen of ouders spreek die door  

omstandigheden niet naar school gaan of (dreigen) uit te vallen. Samen met een kind of jongere, ouder(s)/  

verzorger(s), en de school, bespreken we wat er aan de hand is en wat deze leerling nodig heeft om weer naar  

school te gaan. En als dit niet haalbaar is bijvoorbeeld vanwege psychische problemen of langdurig ziekte,  

wat er dan wel haalbaar is.  

 

Kinderen zijn onze toekomst en gaan later zorgen voor onze maatschappij. Maar ieder kind is ook een individu. Door een 

veelzijdigheid aan achtergronden leert het ene kind beter dan het andere. Maar ieder kind verdient het om goed onderwijs 

te volgen.  

 

Dat is de reden dat ik liever niet over “leerplicht” spreek maar over “leerrecht”.  

Alle kinderen hebben het Recht op Onderwijs. Alleen merk ik dat het verzilveren van dit recht niet altijd voor elke  

leerling vanzelfsprekend is. Soms zijn er thuis problemen bijvoorbeeld door (vecht) scheidingen, overlijden van een  

ouder of dierbare, werkloosheid, schuldenproblematiek, ernstige ziekte, of een oorlogstrauma. Deze problemen  

hebben soms ook gevolgen voor hoe de leerling het op school doet.  Door problemen thuis hebben leerlingen soms  

sneller last van slechtere leerprestaties, achterstand, pesterijen of verzuim. Als leerplichtambtenaar probeer ik door  

samen te werken met de leerling, de ouders, en de school en eventueel betrokken (zorg) instellingen te zoeken  

naar een oplossing waardoor ook deze leerlingen onderwijs kunnen volgen.  

 

Heeft u na het lezen nog vragen ? Laat het mij gerust weten door mij aan te spreken op school of te mailen  

naar gs.morgenstond@lv.nl. U kunt ook bellen naar het algemene nummer van Leerplicht Leidschendam-Voorburg  

en Wassenaar : 070-3009664. Ik ben te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.  

 

Vriendelijke groet,  

Germain Morgenstond 

Schoolkassa 

We gaan op school een nieuw  
betalingssysteem uitproberen, genaamd 
Schoolkassa. Dit betekent dat u dit jaar in 
een andere vorm verzoeken krijgt om 
bijv. het schoolreisje of de overblijf te 
betalen. Het handige van dit nieuwe  
systeem is dat er standaard een link bij 
zit waarmee u via ideal kunt betalen.  
 
Het eerste verzoek, voor het schoolreisje, 
kunt u vandaag verwachten! 
 

http://www.bsjanbaptist.nl/nieuws/
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