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(GGD) 
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Vanuit de directie 

 

Ik kijk graag met u nog even terug op enkele activiteiten.                
Op 9 november is er 2000 euro opgehaald met de Kleding/
speelgoedbeurs. Mede namens de twee goede doelen, de voed-
selbank en de voorraadkast, dank ik u voor het inleveren van kle-
ding, speelgoed en het bakken van lekkers. Ook een woord van 
dank aan de oudercommissie die alle spullen zo overzichtelijk had 
neergezet.  

Sinds 12 november is Sinterklaas weer in Nederland. In de groe-
pen komen steeds meer sint werkjes te hangen. Door de school 
lopen kleuters met pietenmutsen op.  Op 23 november hebben de 
“echte” pieten de schoentjes van alle leerlingen gevuld.  De lootjes 
in groep 5 t/m 8 zijn getrokken. Mogelijk bent u door uw kind al ge-
vraagd mee te helpen met het maken van de surprise of het ge-
dicht.   Ik wens u succes daarmee. Vanwege het weekend voor 5 
december organiseren we dit jaar geen surprise kijkmoment.  

Op 17 november heeft u de schriftjes en werkjes in de klas kunnen 
bekijken. Fijn dat zoveel ouders hiervan gebruik hebben gemaakt.  
Wanneer u niet in de gelegenheid was om te komen, attendeer ik 
u op de volgende tafeltjesmiddag op 16 februari 2023.  

 Nogmaals bedank ik u allen heel hartelijk voor de troostende 
woorden en teksten die ik van u heb mogen ontvangen. Ik ben erg 
blij dat ik weer de kracht heb om aan het werk te zijn.  De gezellig-
heid van de school doet mij goed. Het thuiskomen is dan vaak wel 
weer extra moeilijk, zeker in deze donkere dagen. Bij mij staat dan 
ook al de kerstboom om nog een lichtpuntje in huis te hebben.  

Hartelijke groet, 

Cora Stuurman   

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2022-2023 
november 

 

   Samen actief ontwikkelen 

Medeklinker 

De Christelijke Opleidings-
school is ook online te volgen! 
Vanaf deze week kunt u ons 
volgen via Instagram. Hier 
worden leuke nieuwtjes ge-
plaats, informatie gedeeld en 
kunt u de activiteiten van de 
COS volgen. U kunt ons vinden 
via Instagram onder de gebrui-
kersnaam 
''christelijkeopleidingsschool'' 
of via de link op de site.  



28 november -1 december 

Facultatieve oudergesprekken 

 

30 november: 

Bouwcoordinatoren afwezig  
vanwege studie 

 

1 december 

GMR 

 

5 december 

Sinterklaasviering, kinderen om 
12.30 uur vrij 

 

6 december 

19 uur MR 

 

9 december 

Medeklinker December ,       
bijdrage gr 1/2 

 

9 /16 december 

Rekenspellen  

 

21 december 

Kerstwandeling 

Agenda 

Facultatieve oudergesprekken, 28 nov – 1 dec 

In de week van 28 nov - 1 dec is er de mogelijk voor ouder, kind en leerkracht om  

elkaar te spreken.    

 

Bouwcoördinatoren afwezig, 30 nov 

Woensdag 30 nov. zullen de bouwcoördinatoren weer een studiedag hebben. Juf Jo-

lien wordt vervangen door juf Thea en juf Christine zal juf Kirsten vervangen. 

 

GMR, 1 dec 

De leden van de GMR (Jeanine v/d Griek en juf Carmen) zullen samen met de leden 

van andere scholen samenkomen  om  mee te denken in besluiten die voor Prohles 

van belang zijn.  

 

Sinterklaas, 5 dec 

We verwachten de kinderen op de normale tijd in de klas/school. De leerlingen verza-

melen in hun lokaal om daarna met hun leerkracht naar het plein te gaan. Daar ver-

welkomen we de sint.  Om alle leerlingen hiervan te laten genieten, verzoeken wij u 

om achter het hek te blijven.  Vanaf 12.30 zijn alle leerlingen vrij. 

 

MR, 6 dec 

De MR komt bij elkaar om te spreken over oa de GMR,  financiën OC en andere zaken. 

In de volgende medeklinker (van 9 dec. ) leest u natuurlijk weer een verslagje vanuit 

de MR. 

 

9 en 16 december 2022 Rekenspellen                                                                                  

Op 9 december staat de spelmiddag gepland voor de groepen 1,3,5 en 7.                   

Op 16 december zijn de groepen 2,4,6 en 8 aan de beurt. We kunnen uw hulp goed 

gebruiken. De betreffende leerkrachten nemen daarover via Parro contact met u op.  

 

21 december Kerstwandeling  van 17.00-20.00                                                                                             

Op 21 december kunt u met groep 8 - herders van de COS, wandelen langs bekende 

kersttaferelen, die opgevoerd worden door leerlingen van groep 7.   Via Parro krijgt u 

t.z.t informatie en kunt u zich inschrijven.  

 



 

Verjaardagen december 

 

 

 

 

2 Feline de Mol 2A  

2 Babette Wensveen 2B  

3 Sifra van der Plas 7A 

5 Boaz Kuijt 2A  

6 Sophie Meijvogel 6B  

8 Roos Haasnoot  8A 

8 Fleur Rovers 7A  

10 Aron Guijt  5B  

10 Annelieke Hazenoot  8A  

10 Lotte Jonker  2A  

10 Jacob Zwerus  4B  

12 Sam Dubbelaar 4A  

12 Amber Freke  3B  

13 Maralin van Duyn 7B  

14 Sem Smit 2A  

16 Nerona Ramadani  8A  

18 Elja van Duijvenvoorde  4B 

18 Judith van Rijn  5B  

19 Chinedu Inyiekwe  8A  

19 Annelies Verdoes  6B  

20 Levi van der Marel 4B  

20 Jem van der Plas  5B  

21 Juda Hoek 8A  

21 Jarah Nijgh 6B 

21 Yannick de Vries 7A  

24 Jaco van Duyvenvoorde  8A 

25 Jasmijn van der Zon  7A  

26 Lina van Beelen 2A  

28 Moos van der Plas 4A  

30 Luca Angelopoulos 6B  

30 Yoep Klinkenberg  8A  

30 Emma de Leeuw  2B  

31 Bram van der Plas 5B  

 

Welkom op school 

Jens van Wolveren , gr 1A 

Fien Knetsch, gr 1A 

Nouck Zwaan, gr 1B 

Mae Lynn Paomuangon, gr 1A 

Elyn van Haasteren, gr 1 B 

Stef Post Uiterweer, gr 1A 

Raf Post Uiterweer, gr 1A 

Geboren 
Vieve, zusje van Saar Haasnoot, groep 2A 

Joah, broertje van Mark groep 4B en Willem 

groep 3B 

 

Veel geluk en liefde toegewenst Saar, Willem, 

Mark en familie! 

 

Zwangerschaspverlof  Juf Laura 

Welkom Juf Ilja 

Juf Laura zal na de kerstvakantie nog 1 weekje aanwezig zijn op school voordat 

zij van haar zwangerschapsverlof gaat genieten.                                                                              

We zijn erg blij dat we voor dit verlof vervanging hebben kunnen regelen. Juf 

Ilja Kromhout komt na de kerstvakantie  op de COS de gymlessen verzorgen.  

Vanaf hier al een hartelijk welkom en veel werkplezier op de COS. 

 

 

 

   

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


 
Energietoeslag nu voor meer huishoudens  

 

De stijgende prijzen leiden de afgelopen maanden bij iedereen voor zorgen en vragen. We 

zien  dat  geldzorgen en -problemen ook toenemen bij huishoudens met een laag middeninkomen. 

Daarom heeft de gemeente besloten de doelgroep voor de energietoeslag te verruimen. Vanaf 10 no-

vember hebben inwoners van de gemeente Katwijk met een inkomen tot 150% van het sociaal mini-

mum recht op €1.300 energietoeslag. Tot deze groep horen nu ook alleenstaanden met een inkomen 

van ongeveer 1500 per maand, of samenwonenden die rond moeten komen van ongeveer 2200 euro. 

Ook uitwonende studenten hebben recht op de energietoeslag. 

De gemeente doet haar best om deze grotere doelgroep te bereiken. Maar naast onze media uitingen 

hebben we ook uw hulp nodig. Ik stuur u deze mail omdat u als school een groot bereik heeft in de ge-

meente. Misschien heeft u contact met mensen die de energietoeslag nog niet hebben aangevraagd, 

maar er wel recht op hebben. Wilt u hen wijzen op deze mogelijkheid? 

 Het is goed om te weten dat bij de energietoeslag alleen het inkomen wordt gecheckt. We beoordelen 

de aanvraag niet op spaargeld of ander vermogen. Deze informatie en andere  informatie staat 

op www.katwijk.nl/energietoeslag. 

Denkt u dat men moeite heeft met het aanvragen? Verwijs hen dan naar de formulierenbrigade. 
Naast de energietoeslag is er nog meer hulp bij geldzorgen. Een overzicht hiervan is terug te vinden 
op www.katwijk.nl/geldzaken. 
We bedanken u alvast voor uw inzet. Hoe meer mensen gebruik kunnen maken van het beschikbare 
hulpaanbod, hoe beter. Samen kunnen we voorkomen dat inwoners in armoede en schulden terecht 
komen of blijven 

 
Met vriendelijke groet, 
Ron van Haasteren 

Een brief vanuit de gemeente Katwijk: 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.katwijk.nl%2Fenergietoeslag&data=05%7C01%7Cr.vanhaasteren%40katwijk.nl%7Ca4282a659ce24f3d765908dac327e6f2%7Cd946c2a823e54619aa161b8b0242f2bc%7C0%7C0%7C638036873525305173%7CUnknown%7CTWFpbGZs
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.katwijk.nl%2Fzorg-en-inkomen%2Fformulierenbrigade&data=05%7C01%7Cr.vanhaasteren%40katwijk.nl%7Ca4282a659ce24f3d765908dac327e6f2%7Cd946c2a823e54619aa161b8b0242f2bc%7C0%7C0%7C6380368735254614
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.katwijk.nl%2Fgeldzaken&data=05%7C01%7Cr.vanhaasteren%40katwijk.nl%7Ca4282a659ce24f3d765908dac327e6f2%7Cd946c2a823e54619aa161b8b0242f2bc%7C0%7C0%7C638036873525461433%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8e


 

Kerstwandeling 

Dit schooljaar wordt er weer een kerstwandeling georganiseerd!  
Deze zal plaats vinden op woensdag 21 december. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Om de                 
kerstwandeling tot een groot succes te maken zijn wij nog op zoek naar verschillende materialen.  
Onze vraag aan u is of u wellicht één van de volgende materialen in huis heeft liggen die wij kunnen/mogen  
lenen en/of gebruiken tijdens de wandeling. 
Wij zijn nog op zoek naar: 

- Vuurkorf/Vuurton (8x) 

- Jutte zakken zonder teksten/afbeeldingen (die kapot geknipt mogen worden) 

- Kleden/doeken (die kapot geknipt mogen worden) 

- Glazen potjes zonder stickers etc. (de grote hakpotten) 

U kunt de spullen na sinterklaas (6-12 tot 13-12) inleveren in het leegstaande kleuterlokaal, dit is het oude lo-
kaal van juf Carmen. Daar zult u kartonnen dozen zien staan waar de materialen ingeleverd mogen worden. 

Alvast bedankt! 
Met vriendelijke groet, De Kerstcommissie 



Donderdag 17 november was het zover; de voorleeswedstrijd op de COS. De winnaars van de groepen 7 

en 8 namen het tegen elkaar op en de winnaar van de school zal deelnemen aan de volgende ronde tegen 

de andere scholen in Katwijk. Febe van der Plas uit groep 7B trapte af en las voor uit het boek ‘Maffe 

meester Daan speelt bananenslagbal. Na mooie complimenten van de juryleden (juf Cora en juf Lisette) 

was het de beurt aan Julian van Rijn uit groep 7B. Hij las voor uit het boek ‘De waanzinnige boomhut met 

13 verdiepingen’. Natuurlijk een populair boek die hij knap had voorgelezen. De derde deelnemer, Lieke 

Barnhoorn uit groep 8A, las voor uit het boek ‘Juf Braaksel’. Een grappig boek die ze mooi op toon voorlas. 

Patty van Rijn sloot de voorleeswedstrijd af met het boek ‘Het ministerie van oplossingen’. Een herken-

baar boek voor velen, omdat de schrijfster Sanne Roosenboom bij ons op school was. De juryleden ston-

den voor een moeilijke beslissing, want de deelnemers waren erg aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk waren 

zij erover uit dat Lieke Barnhoorn de voorleeskampioen van 2022 op de COS is en dat zij door mag naar de 

volgende ronde. Alle lof voor de deelnemers van de voorleeswedstrijd, want ze hebben het fantastisch 

gedaan. Wij wensen Lieke Barnhoorn heel veel succes bij de volgende ronde en zijn trots dat zij onze 

school gaat vertegenwoordigen.  














