
 

 

 

NIEUWSBRIEF 
 

Agenda 

18 november: intocht Sinterklaas 

20 november: versieren Sint 19.00 uur 

30 november: MR vergadering 18.00 uur 

5 december: Sinterklaasviering 

7 december: versieren Kerst 19.00 uur 

8 december: studiedag, kinderen Unit 1 vrij 

12 december: OR vergadering 19.30 uur 

21 december: kerstviering  

22 december: kinderen Unit 2 vanaf 12.00 uur vrij 

 

 

● staking 12 december 

● Smoothie bar  

● Ping-Pong Stars 

● GGD-flits 

● Codekamp in kerstvakantie 

● uitnodiging parochie 

 

 

 

Staking 12 december 
Op 29 november vindt er 
een Meetup bijeenkomst 
plaats met de nieuwe 
minister van Onderwijs, 
Arie Slob.  
Pas na de behandeling van 
de begroting voor het ministerie van Onderwijs 
op 5 december kan een definitief besluit 
genomen worden of er gestaakt zal worden op 12 
december aanstaande. 
Het bestuur van Jong Leren staat achter de actie. 
Mocht de staking doorgaan, dan zal de school op 
12 december opnieuw gesloten zijn en zult u zelf 
voor de opvang van uw kind(eren) dienen te 
zorgen. 

 

 

 

Smoothie bar 

Tijdens Talententijd in Unit 2 zijn er 3 fantastische 

dames, Eline van Wolferen, Bo Schoo en Minou 

van der Veldt bezig met het opzetten van hun 

eigen pop-up store. Vanaf maandag 29 november 

gaan de dames in de centrale hal smoothies voor 

de kinderen van school maken in de 

ochtendpauze in hun eigen smoothie bar. 

Ontzettend leuk bedacht en heel erg gezond! 

Vanaf deze dag kunt u 1 of 2 stuks fruit aan uw 

kind meegeven, waar de dames dan een heerlijke 

smoothie van gaan maken. Wij regelen als school 

de melk en yoghurt die nodig is. Naast het fruit 

dienen de kinderen ook zelf een beker mee te 

nemen, dat is beter voor het milieu. 

 

Ping-Pong Stars 

In de kerstvakantie is het weer zover: Ping-Pong 

Stars bij HBC! Het basisscholenkampioenschap 

tafeltennis. Alweer voor het 32e jaar! 

Dit gratis sportieve evenement is bedoeld voor 

alle kinderen uit groep 3 t/m 8 van scholen in en 

rond Heemstede. Elk jaar weer trekt het 

tafeltenniskampioenschap honderden 

enthousiaste deelnemers! 

De kinderen kunnen zich online weer heel 

gemakkelijk gratis opgeven via 

www.hbctafeltennis.nl.  
 
GGD-flits 
Hoofdluis blijft voorkomen bij kinderen en steeds 

vaker ook bij jongeren. Geen reden om in paniek 

te raken maar wel om het goed aan te pakken. Er 

bestaat nog steeds veel onwetendheid over de 

oorzaak en behandeling van hoofdluis. Op onze 

website www.ggdkennemerland.nl/hoofdluis 

vindt u heel veel nuttige informatie over 

hoofdluis. Bekijk hier een filmpje  

Heeft iemand in uw gezin last van hardnekkig 

hoofdluis? Het is altijd mogelijk een afspraak te 

 

http://www.hbctafeltennis.nl/
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/hoofdluis.aspx
http://www.groterworden.nl/0-2-jaar/hoofdluis/


 

maken bij de jeugdverpleegkundige verbonden 

aan de school van uw kind. De 

jeugdverpleegkundige kan met u meedenken en 

adviseren over het bestrijden van de hoofdluis.  

Een afspraak maken kan via 023 7891777 op 

werkdagen van 8.30–12.30 uur en 13.00–17.00 

uur.   

Codekamp in kerstvakantie 
Deze kerstvakantie (2 - 5 januari) organiseert 

Bomberbot een Codekamp op OBS Bos en Vaart 

in Haarlem. Kinderen van 8 - 13 jaar leren de 

basisprincipes van programmeren en worden 

begeleid bij het maken van hun eerste website. 

Tussen 09:00 en 17:00 gaan we programmeren 

en leuke spelletjes doen, zowel binnen en buiten. 

Op vrijdagmiddag zullen de kinderen tijdens de 

demo aan geïnteresseerde ouders en 

belangstellenden hun gemaakte website tonen. 

Bij inschrijving t/m 26 november kost het kamp € 

299.  

Het aantal kinderen dat kan deelnemen is 

beperkt, zodat we kinderen persoonlijke 

begeleiding kunnen geven. Kijk voor meer 

informatie en hoe je je kunt opgeven op 

codekamp.bomberbot.com. 
 

Uitnodiging parochie 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Ieder jaar nodigt uw parochie de kinderen van 
groep 4 uit om mee te doen met de 
voorbereiding en de viering van de Eerste heilige 
Communie. Deze zal plaatsvinden op zondag 22 
april 2018. Als uw kind gedoopt is (of wil worden) 
en in groep vier van de basisschool zit, kan hij of 
zij daar aan mee doen. 
 
Wij nodigen u bij deze graag uit voor een 
informele bijeenkomst waarin we iets meer 
vertellen over de Eerste Communie, de 
meerwaarde ervan in de gelovige opvoeding van 
uw kind,  het project dat we gebruiken, het 
tijdspad, etc. 

Ook als u er nog over denkt of u uw kind mee zal 
laten doen, bent u van harte welkom. Uit onze 
ervaring kunnen we vertellen dat het zowel voor 
de ouders als de kinderen, en eigenlijk voor het 
hele gezin, een waardevolle stap in hun 
(geloofs)leven  is.  
 
Wij zien u graag op dinsdag 28 november 2017, 
van 20.00 tot uiterlijk 22.00 u, in de 
Ontmoetingsruimte naast de kerk van 
Vogelenzang (Kerkweg 2, Vogelenzang). 
 
Heeft u voor die tijd vragen, dan kunt u ons een 
mail sturen: ehcwerkgroep@gmail.com.  
Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden voor 
de ouderavond, zodat wij weten op hoeveel 
mensen wij kunnen rekenen.  
Wij zien uit naar uw komst! 
 
Namens de EHC werkgroep van Het Klaverblad: 
H. Bavo -  O.L.V. Hemelvaart -  H. Jozef - O.L.V. 
Tenhemelopneming.  
 
Met vriendelijke groet,  pastor A. Dekker.  
 

 

 

 

 

 

https://codekamp.bomberbot.com/codecamps/haarlem-nieuwjaar-2018/
mailto:ehcwerkgroep@gmail.com

