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CONDOLEANCE REGISTER
Naar aanleiding van het bericht dat wij woensdag hebben uitgedaan over het overlijden van
Els de vrouw van onze directeur meester Marcel, melden wij u misschien ten overvloede dat
wij voor de directiekamer een tafel hebben ingericht met een condoleanceregister, waar u
van harte bent uitgenodigd uw medeleven te betuigen. Het register kan uiteraard ook door de
leerlingen getekend worden (of een mooie tekening gemaakt), zou u dit dan willen
begeleiden. Wij stellen uw betrokkenheid enorm op prijs.
Persoonlijke tekeningen of kaarten kunt u afgeven in de directiekamer deze zullen we aan
meester Marcel geven.
Onderstaand treft u de rouwkaart aan, die wij op verzoek van meester Marcel met u delen.
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NIEUWSBRIEF
Door het verdrietige nieuws is deze nieuwsbrief anders dan u gewend bent, we hebben
waar het kon de kleuren wat ingetogen gemaakt en minder plaatjes toegevoegd.
Vanuit de ouderraad wensen wij Marcel en zijn familie heel veel sterkte toe de komende
periode bij het verwerken van dit enorme verlies.
BEDANKT VAN UIT HET TEAM
Wij willen u als team bedanken voor de steunbetuigingen die wij voor Marcel en zijn familie,
maar ook voor ons als team hebben ontvangen. Dat doet ons enorm goed.
SCHOOLFRUIT GESTART
Wij hebben voor de eerste keer schoolfruit geleverd gekregen, 650
stuks om precies te zijn! We hebben appels, peren en mandarijnen
gekregen en juf Karin heeft samen met een ouder alle fruit eerlijk
verdeeld over alle groepen. We hopen dat de kinderen hebben
genoten van het fruit! We zijn benieuwd wat we volgende week
krijgen!
BHV
Afgelopen woensdag hebben we met 14 collega’s onze kennis op het gebied van EHBO en
brandbestrijding opgehaald en up-to-date gemaakt. We hebben op elkaar geoefend met het
verbinden en verzorgen van verschillende soorten verwondingen, maar ook geoefend met
reanimeren, evacueren en verschillende vervoermogelijkheden van gewonden. Daarnaast
hebben we geoefend met brand bestrijden en hoe veilig een brand te lokaliseren en hoe te
handelen bij brand. We hopen het uiteraard niet nodig te hebben, maar het is fijn om
collega’s in school te hebben die weten wat er kan, mag en moet gebeuren mocht het nodig
zijn!
OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2018/2019
In de komende weken ontvangt u per e-mail een verzoek vanuit het betaalsysteem WIS
Collect om de jaarlijkse ouderbijdrage te betalen. Deze e-mail bevat een betaalinstructie om
de bijdrage ad € 35,- per kind via iDeal te voldoen. Als u meerdere kinderen op school heeft,
ontvangt u voor elk kind een apart bericht. Deze bijdrage is niet verplicht, maar
wel noodzakelijk om alle activiteiten, feesten en cadeautjes voor de kinderen te
bekostigen.
Namens alle kinderen danken wij u alvast hartelijk voor uw bijdrage. Wij zullen hiermee
zorgen voor een geslaagd jaar met veel leuke activiteiten voor onze kinderen!
Miranda Broodman (Penningmeester van de Ouderraad)
AGENDA
Zaterdag
Woensdag
Donderdag

17 november intocht sinterklaas
21 november studiedag
22 november info-avond VO groep 7 / 8
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Nieuws vanuit de kerk, Parochie Christus Koning:
Heilige communie
Voor de ouders van de kinderen die Eerste Heilige Communie gaan doen dit jaar organiseert
de H. Bartholomeuskerk een informatieavond voor de Eerste heilige Communie op 20
november om 20 uur.
Adventstijd
Het lijkt nog zo ver weg, maar op 2 december is het nog maar 4 weken totdat we de
geboorte van Jezus vieren. Deze 4 weken, noemen we de Adventstijd en in die tijd tellen we
de dagen af naar Kerstmis. De H. Bartholomeuskerk te Nootdorp heeft deze aankomende
Adventsperiode een programma speciaal voor de kinderen ontwikkeld. Tijdens de
zondagsviering om 11:00 uur krijgen de kinderen (leeftijdsgroepen 0-7 jaar en 7-12 jaar) een
eigen uitwerking, maar allen hebben hetzelfde thema: ‘sterren’.
We nodigen je van harte uit om met ons op weg naar kerstmis te gaan. We gaan met elkaar
de hemel verlichten met sterren, zodat we goed voorbereid zijn op het feest van Het Licht;
Jezus geboorte!!!
Op 2 december kan je tevens een Adventsboekje kopen (€1,-) om op weg te gaan naar
Kerstmis.
Start Adventsperiode 2 december 2018 om 11:00 uur. Meer informatie Karin Smid,
coördinator van de kinderkerk, T 06 24779880
Kinderkoor De Vrolijke Nootjes zoekt nieuwe leden!
Vind je zingen ook zo leuk? Misschien zit er wel een ‘Vrolijk Nootje’ in jou!
We zijn op zoek naar nieuwe vriendjes en vriendinnetjes die zingen net zo leuk vinden als wij
zodat we weer wat kunnen groeien. Of je een jongen of een meisje bent, dat maakt niet uit,
iedereen is welkom! We oefenen elke vrijdagmiddag van 16:30 tot 17:30 in het Parochiehuis
naast de kerk: Veenweg 36, Nootdorp.
Je mag altijd een keertje komen kijken en proberen!
Vanaf groep 4 kan je al gezellig mee komen zingen omdat je dan de teksten van de liedjes al
goed kan lezen. We zingen 1 keer per maand tijdens een viering in de Bartholomeuskerk in
Nootdorp. Daarnaast doen we ook nog andere leuke dingen zoals een weekend op kamp,
een gezellig nieuwjaarsreceptie en het Sinterklaasfeest wordt natuurlijk ook niet
overgeslagen. Elk seizoen sluiten we af met een gezellig uitje.
We hopen snel een keertje van je zangtalent te genieten. Als je nog vragen hebt, mag je
altijd even mailen: devrolijkenootjes015@gmail.com
Oproep Gelegenheidskoor Kerstviering
Tijdens de kindvriendelijke Kerstviering van 18.00u zullen niet alleen De Vrolijke Nootjes
zingen maar ook het gelegenheidskoor zal, zoals elk jaar, weer van de partij zijn. De
kerstliedjes die tijdens deze viering worden gezongen zullen we oefenen vanaf eind
November.
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Iedereen die graag mee wil zingen in het gelegenheidskoor kan samen met De Vrolijke
Nootjes oefenen op vrijdagmiddag van 16:30u tot 17:30u in het Parochiehuis naast de
Bartholomeuskerk (Veenweg 36, Nootdorp). Deze data zijn dus 30 November en 7, 14 en 21
December. Wil je je graag aanmelden of heb je nog een vraag, mail me:
devrolijkenootjes015@gmail.com
Kindje wiegen, 25 december
Alvast voor in de agenda: Op 25 december is er om 15:00 uur in de H. Bartholomeuskerk
te Nootdorp kindje wiegen. Alle kinderen zijn weer van harte uitgenodigd om samen naar het
kerstverhaal te luisteren, liedjes te zingen en de kerststal te bekijken. Tot 25 december.

Sinterklaas … en het
kompjoetergeploeter
Natuurlijk ontbreekt het
Sinterklaastoneelstuk van KinTo, de
jeugdafdeling van Het Voetlicht niet. Dit keer
Sinterklaas… en het kompjoetergeploeter,
geschreven door Rutger Lommerse. Deze
voorstelling zullen we 4 keer opvoeren en
wel op 24 en 25 november en 1 en 2
december om 14:00 uur in Theater CulturA,
Dorpsstraat 7 te Nootdorp. Na de voorstelling is het echt een feestje en krijgen alle kinderen
de gelegenheid Sinterklaas een handje te geven en met de Pieten te dansen of op de foto te
gaan. Ook voor kleine kinderen is dit erg leuk. Je zult zien dat ze de sfeer van het
Sinterklaasfeest snel aan zullen voelen. Onder leiding van Kees Balm zijn er liedjes
ingezongen. De regie is in handen van Thea van der Helm en Nel van der Sman
Reserveren:
Tickets inclusief koffie/thee of een glaasje limonade voor aanvang van de voorstelling en
garderobe- en ticket kosten kunt u reserveren via www.hetvoetlicht.com of telefonisch via
06-81138114.
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Het verhaal:
De pieten hebben voor Sinterklaas een cadeau gemaakt dat het Sint en pietenwerk een stuk
makkelijker zal maken: een computerrobot. Middels een pietenzangwedstrijd moet worden
uitgemaakt welke Piet het cadeau aan Sinterklaas mag aanbieden. Een hevig in deze robot
geïnteresseerde boef wringt zich in waanzinnige bochten om de robot in z'n bezit te krijgen.
Op een bepaald moment komt hij er zelfs niet meer onderuit om zelf voor robot te moeten
spelen. Tijdens dit toneelspel zullen kinderen, maar ook volwassenen, zich geen minuut
hoeven te vervelen al was het alleen maar om de vraag hoe het mogelijk is dat de robot de
dingen doet die hij doet. Om te weten hoe de robot werkt en hoe het allemaal zal aflopen
mag je deze voorstelling niet missen.

Nieuw op school:
Hailey Smit vanaf 16/11 groep 1/2C
Daphne Tas vanaf 19/11 groep 1/2D
Léna Jenner vanaf 24/11 groep 1/2D

Onze Jarigen
Tot aan het verschijnen van de volgende
nieuwsbrieven vieren
de volgende leerlingen hun verjaardag:

Dag Datum Naam
vrij 16-11 Shain Jagai
zat 17-11 Aviva Rijnaars
zon 18-11 Lars van der Wielen
zon 18-11 Jad Asfour
maan 19-11 Rosalien
Premchand
maan 19-11 Noor Zwenger
maan 19-11 Koen van der Putten
dins 20-11 Noah Pronk
dins 20-11 Kyan van den Bergh
don 22-11 Finn de Hollander
don 22-11 Mila Sloot

Klas
1/2E
6D
3C
6B
5D
5D
6A
6C
7B
1/2C
8C
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