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Vanuit de directive 

Agenda 

Jarigen/geboorte/welkom 

Bijdrage groep 5A 

Bijdrage groep 5B 

Bijdrage groep 6A 

Bijdrage groep 6B  

Sportieve activiteiten in de 
herfstvakantie 

Ouderbrief KIVA onderbouw 

Ouderbrief Kiva bovenbouw 

Activiteiten Leidse Schouwburg 

Webinar CJG: : autism en sek-
suele ontwikkeling 

 

 

 
Vanuit de directie 

Na een intensieve maand is het dan nu heerlijk herfstvakantie. 

De kinderen (en stiekem ook de leerkrachten) hebben genoten van alle activi-
teiten in het kader van de kinderenboekenweek. Goed om te zien dat er zo-
veel aandacht voor lezen is. “Met het lezen van een boek gaat er altijd een 
wereld voor je open”. Ik wens u en uw kinderen, mede namens het team van 
de COS, heel veel leesplezier in de prachtige wereld om ons heen. 

Ik dank u allen heel hartelijk voor alle lieve en mooie teksten en blijken van 
medeleven rondom het overlijden van mijn man. We zullen in kleine familie-
kring  afscheid van hem nemen om daarna samen verder te gaan. Na de 
herfstvakantie ga ik weer proberen het normale werkleven op te pakken en 
zien we elkaar zeker iedere morgen weer bij de ingang.  

Heel veel dank ook aan het team en in het bijzonder het Management Team 
dat de afgelopen maanden zoveel extra heeft moeten oppakken vanwege 
mijn afwezigheid. Ik was al trots op iedereen en dat is alleen maar meer    
geworden. 

 

 

Hartelijke groet 

Cora Stuurman   

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2022-2023 
oktober 

Medeklinker 

Christelijke Opleidingsschool 

   Samen actief ontwikkelen 

De Christelijke Opleidingsschool is 

ook online te volgen! Op ons   

instagramaccount  worden leuke 

nieuwtjes geplaats, informatie 

gedeeld en kunt u de activiteiten 

van de COS volgen.                         

U kunt ons vinden via Instagram 

onder de gebruikersnaam 

''christelijkeopleidingsschool'' of 

via de link op de site.  



24-28 oktober Herfstvakantie 

 

2 november: Leerlingraad 

 

2 november: Informatie VO 
19.00-20.00 

 

12 november: Intocht            
Sinterklaas in Nederland 

 

14 november : Groepsgesprek                      
groep 1 en 2                               
Met Sprongen Vooruit 

 

15 november : Groepsgesprek 
groep 5 en 6                           
Met Sprongen Vooruit 

 

16 november: Leerlingen vrij 

 

17 november: tafeltjesmiddag 

 

18 november: Groepsgesprek 
groep 3 en 4                            
Met Sprongen Vooruit 

18 november: Lootje trekken 
groep 5 t/m 8 

 

23 november: Schoen zetten  

Groep 1 t/m 8 

 

25 november: Medeklinker 

 

Agenda 

2 november                                                                                                                                 

* De leerlingraad komt bij elkaar. 

* Informatiebijeenkomst overstap groep 8 naar Voortgezet Onderwijs van             

19.00-20.00 in de aula 

 

12 november                                                                                                                                  

Hoera, Sinterklaas arriveert in Nederland.  De intocht in Hellevoetsluis is 

live te zien  op de televisie.   Natuurlijk organiseren de Sint en zijn pieten 

activiteiten op onze school.  In de agenda hiernaast kunt u lezen wanneer 

de kinderen hun schoen mogen zetten en  wanneer er in de groepen 5 t/m 8 een 

lootje getrokken wordt.   

 

14 november groepsgesprek MSV groep 1 en 2                                                                                                                     

Ouders van leerlingen uit de groepen 1 en 2 zijn van harte welkom                               

om van half 9 tot half 10 informatie te krijgen over Met Sprongen                                     

Vooruit.  Dit is een aanvullend programma op onze rekenmethode Wereld in Getal-

len.   

 

15 november   groepsgesprek MSV groep 5 en 6                                                                                                                                            

Ouders van leerlingen uit de groepen 5 en 6 worden van 08.30—09.30 op de hoogte 

gebracht van het programma Met Sprongen Vooruit.  

 

16 november                                                                                                                             

Studiedag Team, leerlingen vrij 

 

17 november                                                                                                                              

Tijdens de tafeltjesmiddag bent u van 14.15-14.30 van harte welkom om de werkjes  

of schriften van uw kind te bekijken.  

 

18 november  Groepsgesprek MSV groep 3 en 4                                                                                                                        

Ouders van leerlingen uit de groepen 3 en 4 worden van 08.30-09.30 op de hoogte 

gebracht van het programma Met Sprongen Vooruit.  

 



1 Tobias Hoek 7A 

1 Daan Ravensbergen  5A 

2 Chiel Smit  2A 

3 Vayenne van der Plas  3B 

4 Rein Ketting 4B 

4 Jesse van den Oever 3B 

5 Bente van der Bent 8B 

6 Indy Rovers  4B 

7 Joshua Vooijs  6B 

8 Anneleun den Hollander  5B 

8 Ian Schaap  5B 

9 Soof van der Vijver  3B 

11 Emily Kuijt 4B 

13 Fill Vooijs 4A 

15 Jolet Janssen 5B 

16 Denise van der Plas 7B 

17 Aaron van Duijn  4B 

17 Féve van Rijn 4B 

20 Evi Ouwehand  5A 

21 Suzie Star 3B 

22 Rozemarijn Ravensbergen 8B 

22 Bram de Reus 5B 

23 Thijs Varkevisser 2A 

24 Steijn Zweistra 7B 

25 Thijs van Dijk 4B 

25 Floor Feelders 8B  

25 Mika Ouwehand (3A 

26 Tijmen Wensveen 5A 

27 Marie Potters 5B  

28 Novi Zandbergen 4A 

29 Elise van der Bent 5A 

30 Naomy Jonker 7B 

30 Lauren Star 5A 

 

 

 

 

 

 

   

 

Verjaardagen in november 

Welkom op school 

Bo van der Plas  groep 1A 

Abel Hoogerdijk  groep 1A 

Cas Remmelzwaal  groep 1B 

Juliëte Zwaan   groep 1B 

Er is een broertje geboren bij Lize (2A) en Julia 

(5A) van Rooijen! Van harte gefeliciteerd met   

jullie zoon en lieve, kleine broertje. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ze.be%2F50-leuke-en-originele-gelukkige-verjaardag-berichtjes-smsjes-voor-vrienden%2F&psig=AOvVaw33hP2VxqIwCyR14Aqfr3ta&ust=1600076238609000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD08tbq5esCFQAAAAAdAA


 

Gi-Ga-Groen! 

Wat een ontzettend leuke weken hebben wij op school gehad tijdens de Kinderboekenweek. 

Het begon allemaal met de jaarlijkse traditie: de opening in de aula door juf Lisette, juf Susanne, juf Ada 

en juf Cora. Ieder jaar maken zij een hilarische sketch in het thema van de Kinderboekenweek en ook dit 

jaar hebben we weer hard moeten lachen. 

 

Naast deze traditie hadden we dit jaar ook iets nieuws: schrijvers in de school. 

Voor iedere groep was er een schrijver geregeld die in de klas of in de aula iets kwam vertellen over zijn/

haar werk. De schrijvers Pieter Koolwijk, Sanne Rooseboom, Cees van den Berg en Mathilde Stein heb-

ben er alles aan gedaan om de kinderen nóg enthousiaster te maken over lezen. En dat is zeker gelukt! 

Maandag 10 oktober kwam jeugdboekhandel Silvester uit Leiden namelijk weer bij ons op school met 

een boekenmarkt en we zagen de boeken van de uitgenodigde schrijvers de deur uit vliegen. Zo leuk om 

te zien hoe kinderen trots met hun nieuwe boek(en) naar huis ging. 

De kleuters kregen ook hoog bezoek. Daar kwam de echte Gruffalo op bezoek, samen met de kleine 

muis en een voorlezer. Op het begin was het misschien een beetje spannend, maar toen de kinderen 

zagen hoe bang hij was voor de muis was het al snel goed. 

 

We sluiten de Kinderboekenweek altijd af met een tentoonstelling in 

de aula. Elke groep knutselt en tekent tijdens de Kinderboekenweek 

binnen het thema en deze werkjes worden per groep in de aula op-

gehangen. Alle kinderen komen bij de tentoonstelling kijken. Een 

jury komt bekijken welke zij het mooiste vinden en die groep wint 

een boekenbon om weer een mooi nieuw boek voor in de klas te 

kopen. 

 

Terugkijkend op de afgelopen weken zijn we als leescommissie heel 

blij en trots op hoe het is gegaan en kijken we uit naar de volgende 



 



 



 



 



 


