Nieuwsflits
Van de Directie
De eerste week na de herfstvakantie zit er alweer op. Dit weekend gaan we naar de wintertijd en voor
we het weten zitten we volop in de Sinterklaasdrukte. Maar eerst……… Halloween. Maandag 31
oktober worden de leerlingen van de groepen 6 – 7 en 8 om 18.45 uur bij de ingang van het
schoolplein verwacht. Na een spannend verhaal volgt er onder begeleiding van een ouder een
vossenjacht door de wijk. Om 20.30 uur zijn alle groepen terug bij school. Er is daar voor iedereen
iets te drinken en wat lekkers.
9 november is er voor de ouders van de groepen 1 tot en met 7 een inloopavond voor ouders. Op
deze avond gaat u met de leerkracht(en) in gesprek over de ontwikkeling en de vorderingen van uw
kind. De leerkracht vertelt over uw kind en u kunt vragen stellen. Er is geen rapport. Vanaf dit
schooljaar krijgen de leerlingen twee rapporten (februari en juni). Voor deze inloopavond kunt u
inschrijven vanaf 2 november. Wij hopen alle ouders op deze dag te spreken.
Voor de groepen 8 is er ook op 9 november een informatie bijeenkomst over het voortgezet
onderwijs. Deze avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de klas van uw kind.

Workshop CJG
Workshop voor ouders met kinderen tussen de 2-12 jaar op 7 november en 21 november a.s.
(19.30-21.30 uur) in CJG Katwijk.
Luistert je kind ook zo slecht? Wil je op een prettige manier met je kind winkelen of een activiteit
ondernemen? Wil je kind niet naar bed of slaapt het slecht? Zitten je kinderen elkaar voortdurend in
de haren? Alle ouders komen weleens voor een uitdaging te staan.
Deze tweedaagse CJG workshop leert je op een positieve manier om te gaan met ‘uitdagend
kindergedrag!’
Tijdens de eerste bijeenkomst krijg je informatie volgens de Triple P methodiek over de mogelijke
oorzaken van uitdagend kindergedrag. Je leert valkuilen herkennen en het gedrag te volgen, op de
tweede avond kies je één onderwerp waarmee je aan de slag wilt gaan.
De workshop kost € 10,- per persoon (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).
Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl

Fietsverlichting
Op zaterdag 5 november wordt de jaarlijkse regionale fietsverlichtingsactie gehouden. Fietsers
kunnen dan gratis hun verlichting laten controleren en zo nodig laten repareren. De herfst is
begonnen en de dagen worden weer korter. In deze tijd van het jaar is het extra belangrijk dat het
licht op je fiets het doet. Daarom organiseren gemeenten, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland
in Holland Rijnland, samen met tientallen rijwielhandelaren weer een fietsverlichtingsactie. Bij de
deelnemende rijwielhandelaren en de stands van de fietsersbond, kun je op de actiedag jouw
verlichting laten controleren. Wanneer reparatie nodig is, hoeft alleen het materiaal te worden
betaald, en dus geen arbeidsloon. Deze actie geldt voor iedereen, niet alleen voor kinderen, maar
ook voor volwassenen.
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In Katwijk vindt de fietsverlichtingsactie op 5 november 2016 plaats bij de volgende
rijwielhandelaren:





Tweewielershop Katwijk (Valkenburgseweg 30, 2223 KD, Katwijk)
Van Giezen Tweewielers (Brouwerstraat 55-A, 2231 HP, Rijnsburg)
Hoekstra Wheels (Torenvlietslaan 14, 2235 SM, Valkenburg ZH)
De Grim Sport (Freesiastraat 6, 2231 GS, Rijnsburg)

In de week van 7 t/m 12 november kun je ook nog bij de deelnemende rijwielhandelaren terecht. Zij
geven dan 10% korting op de totale kosten (materiaal plus arbeidsloon) bij reparatie van de
fietsverlichting.
Het is de bedoeling dat de politie na de actie gericht gaat controleren op werkende verlichting. Een
extra reden om alles op orde te krijgen, want de boete voor onverlicht fietsen bedraagt EUR 55,-.

