De eerste info van dit schooljaar en we
zitten alweer in de 3e week! Een hoop
veranderingen dit schooljaar maar
iedereen heeft zijn of haar draai weer
gevonden. Een nieuwe juf Denise in groep
4 en een nieuwe juf Inez in groep 8, juf
Hannie en juf Trudy samen één groep en
juf Marie José bij de kleuters! Iedereen is
fijn het schooljaar gestart en we hebben
zin in weer een mooi, nieuw jaar! Zeker
met al die prachtige nieuwe digiborden,
laptops en iPads!

Jaarplanning
U heeft allemaal onze mooie, nieuwe
jaarkalender ontvangen, deze krijgt u ook
digitaal. De data van het schoolkamp en
de musicalavond van groep 8 evenals de
schoolreizen voor groep 1 t/m 7 volgen zo
snel als mogelijk is. Mocht er iets wijzigen
dit schooljaar, dan hoort u het natuurlijk zo
snel mogelijk!

Bewegen op het plein
De groepen 3, 4 en 5 doen dit jaar mee
aan ‘Bewegen op het plein’. Elke week
komt Britt, combinatiefunctionaris Sport
van SamenDoen, groep 3, 4 of 5 lesgeven
in bewegen op het plein, dit in het kader
van spel, sport en beweging. Britt komt het
hele jaar en iedere groep is dus 1 x in de
drie weken aan de beurt. Heel erg leuk
om eens op een andere manier te
bewegen en te spelen op het plein!

De Popschool
Tien weken lang zal meester Mees vanuit
de Popschool Leerdam muziekles komen
geven aan groep 1, 2 en 3. Afgelopen
donderdag was de eerste les en hebben
onze hobbits laten zien hoe goed zij al
kunnen zingen!

Ondertussen zijn de toneellessen van
theatergroep La Troupe ook begonnen in
groep 4 en binnenkort starten de
muzieklessen van Aurora in groep 5!

Gezellig samen kletsen op de
zandbakrand!

In de zomervakantie is er nieuw zand in de
zandbak gekomen, met zoveel zand is
hulp om te vegen altijd welkom! Meester
Alexander doet graag mee!

Gezellig met elkaar lunchen!
Belangrijke data
15-09-2020 Open avond via Teams van
18:30 uur tot 19:30 uur.
21-09-2020 De week van de
kennismakingsgesprekken
28-09-2020 Start Kinderboekenweek
09-10-2020 Afsluiting Kinderboekenweek
19-10-2020 Herfstvakantie
23-10-2020 Einde herfstvakantie
26-10-2020 Studiedag, alle kinderen vrij!

Kinderboekenweek 2020
De Kinderboekenweek is dit jaar op de
Hobbitstee van maandag 28 september
tot en met vrijdag 9 oktober. Het thema is
dit jaar: “En toen”.
Maandag zal iedere groep in de eigen
groep openen. De hal wordt mooi
ingericht en er zijn al heel wat nieuwe
boeken binnen! De kinderen gaan dit jaar
aan de slag om een ware tentoonstelling
te maken! Vrijdag 9 oktober zal de
tentoonstelling voor alle kinderen te
bezoeken zijn en u krijgt foto’s met een
heus verslag!

Golfclinic
Op 28 september hebben de groepen 5,
6, 7 en 8 een echte Golfclinic! De clinic
wordt gegeven door de Golfvereniging uit
Vianen in samenwerking met SamenDoen.
We zijn benieuwd!

Wie verdient de Vijfheerenlanden
Jeugdpenning?
Rond 20 november reikt burgemeester
Sjors Fröhlich voor de eerste keer de
Vijfheerenlanden Jeugdpenning uit aan
kinderen en jongeren in de leeftijd van 6
tot en met 25 jaar. Deze jongeren zijn een
voorbeeld geweest voor onze
samenleving door zich belangeloos in te
zetten voor anderen. Ouders, opa’s,
oma’s, ooms, tantes, meesters, juffen,
buren, wijkagenten: kent u een jongere uit
Vijfheerenlanden die hiervoor in
aanmerking komt? Laat het de gemeente
vóór 1 oktober 2020 weten!
Waarom?
Regelmatig ontvangen mensen een
onderscheiding. Deze mensen hebben
bijvoorbeeld iemands leven gered, een
uitvinding gedaan, of zijn hun leven lang
vrijwilliger voor diverse organisaties en
verenigingen. Kinderen en jongeren
worden hierbij nog wel eens vergeten. En
dat terwijl er ook jongeren zijn die het
goede voorbeeld geven en zich inzetten
voor mensen in hun omgeving. Daarom
reikt de gemeente Vijfheerenlanden
vanaf dit jaar de Vijfheerenlanden
Jeugdpenning uit.
Kent u iemand die in aanmerking komt
voor deze 1e editie van de
Vijfheerenlanden Jeugdpenning? U kunt
hem of haar voordragen door het
aanvraagformulier in te vullen en een

aanvullende motivatie (schriftelijk, filmpje)
toe te voegen. U vindt het formulier op de
website van de gemeente
Vijfheerenlanden:
www.vijfheerenlanden.nl/jeugdpenning
Adviescomité en voorwaarden
Na de sluitingsdatum (1 oktober)
beoordeelt het adviescomité welke
kinderen en jongeren in aanmerking
komen voor een Jeugdpenning. Het
adviescomité bestaat uit drie personen, te
weten:
- een gemeenteraadslid (en lid van
platform JongVHL);
- een jongerenwerker;
- een vertegenwoordiger van een school
of schoolbestuur.
Meer informatie en de voorwaarden
waaraan de voorgedragen kinderen en
jongeren sowieso moeten voldoen zijn na
te lezen op
www.vijfheerenlanden.nl/jeugdpenning
Uitreiking
Jaarlijks worden maximaal 5
Vijfheerenlanden Jeugdpenningen
uitgereikt.
De feestelijke uitreiking van de
Jeugdpenningen vindt plaats rond 20
november. Waarom deze datum? Op 20
november is het de internationale Dag
van de Rechten van het Kind. Een mooi
moment om ook in Vijfheerenlanden onze
‘helden’ in het zonnetje te zetten!

Groep 7 aan het werk op de laptop!

