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Geachte ouder(s), verzorger(s),
Vandaag ruikt de school naar hutspot! Leidens Ontzet wordt gevierd in Leiden, maar in de groepen
1/2B en 3 deden de kinderen gezellig mee.
Verder zijn we heel druk bezig met het Lemniscaat Kinderboekenfestival. Morgenmiddag is het één
groot boekenfeest op school.
De school bruist weer van gezelligheid en er wordt ook hard gewerkt en geleerd. Wat een feest kan
school toch zijn!
Ingrid Luk

Kinderboekenweek (herhaling)
De Kinderboekenweek 2017 vindt plaats van 4 t/m 15 oktober. Het thema is ‘gruwelijk eng’.
Woensdagmiddag 4 oktober organiseren Boekhandel v d Meer, Bibliotheek Bollenstreek Noordwijk,
basisschool Hoffenne en OBS de Jutter ‘het Lemniscaat Kinderboekenfeest’.
Doelstelling: kinderen enthousiast maken voor lezen en in contact brengen met schrijvers.
Het feest vindt plaats op beide scholen van 14.00 tot 16.30 uur.
Alle Noordwijkse kinderen zijn tevens welkom om hieraan deel te nemen.
Diverse schrijvers zullen een workshop geven op bovengenoemde scholen en er kan ook geknutseld
worden. De opening wordt verzorgd op Hoffenne door wethouder Fles en op OBS de Jutter wordt er
een voorstelling gegeven door twee schrijvers.
Kortom, het belooft een spetterend feest te worden.
Maar dit is nog niet alles:
Op woensdagochtend 4 oktober brengt de schrijfster Arienne Bolt een bezoek aan onze school!
Zondag 8 oktober zal de Kinderdienst ook in het teken staan van de Kinderboekenweek.
Verder zullen er in de kleutergroepen opa’s en oma’s uitgenodigd worden om te komen voorlezen.
We sluiten op donderdagmiddag 12 oktober de Kinderboekenweek af met een Voorleeswedstrijd en
een Podiumfeest
Margriet Nieuwesteeg en Simone van den Berg

Kinderdienst 8 oktober
Zondag 8 oktober is het weer tijd voor onze jaarlijkse kinderdienst. We sluiten aan bij het thema van
de Kinderboekenweek ‘Gruwelijk Eng’. Maar past dat thema eigenlijk wel in de kerk of bij de Bijbel?
Dat zullen we zien. Op school zijn de kinderen al druk bezig met de voorbereiding op deze dienst met
kringgesprekken, het oefenen van de liedjes en het dansje van het kinderboekenweeklied.
De dienst begint om 10.00 uur in de oude Jeroenskerk; dat is de kerk naast het gemeentehuis.
De voorganger is dominee Janneke Nijboer, maar ook voor de jeugdwerker Peter van der Beek is een
mooie rol weggelegd.
Tijdens de kinderdienst introduceren wij ons nieuwe spaarproject “Belo Horizonte”. Wij vragen u als
ouder om cupcakejes te bakken zodat deze na de dienst, tegen een vrijwillige bijdrage, verkocht
kunnen worden. Wilt u zich aanmelden bij: chulsebosch@hoffenne.nl ?
Tot zondag!
Imke Dobbinga

Staking (reminder)
Aanstaande donderdag is de school gesloten. Op deze dag is er de landelijke onderwijsstaking.

Nieuwe collega
Op school heeft u onze nieuwe collega Mirjam Hilbrink misschien al gezien.
Mirjam werkt elke donderdag op Hoffenne als onderwijsassistent. Zij ondersteunt (groepjes)
kinderen. De groepsleerkrachten bespreken met haar welke kinderen (tijdelijk) extra ondersteuning
kunnen gebruiken. Wij hopen dat Mirjam met veel plezier op Hoffenne zal werken.
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Voorleeswedstrijd groep 5, 6, 7 en 8
Zoals elk jaar worden er in deze groepen voorrondes gehouden voor de jaarlijkse voorleeswedstrijd.
Iedere groep wijst een winnaar aan. Een “echte” jury bepaalt wie tenslotte de voorleeskampioen
2017-2018 van Hoffenne wordt. We willen op deze manier nog meer kinderen motiveren te lezen en
hun enthousiasme voor jeugdboeken aanwakkeren.
Als uw kind mee wil doen, wilt u dan helpen met het uitkiezen van een leuk boek en met het oefenen
van het voorlezen?
Op donderdag 12 oktober bent u van harte welkom om te komen luisteren.
We beginnen om 13.30 uur. Het is ook podiumfeest en alle groepen zullen optreden.
Margriet Nieuwesteeg en Simone van den Berg

Bedankbrief ChildsLife
In bijlage vindt u een brief van ChildsLife, het goede doel waar wij afgelopen jaar geld voor
ingezameld hebben. Samen met ’s Heeren Loo, De Duinpieper, Zeehonk en Wakersduin is er het
prachtige bedrag van € 8432,22 bij elkaar gespaard voor ChildsLife. Geweldig!
Agenda
Dag

Datum

Activiteit

Woensdag
Donderdag
Zondag
Donderdag
Ma t/m vr

4 okt
5 okt
8 okt
12 okt
16 t/m 20
oktober
23 okt
24 okt

Start KBW, bezoek schrijver, vanaf 14.00 uur kinderboekenfeest
Onderwijsstaking, alle leerlingen vrij
Kinderdienst oude Jeroenskerk, start 10.00 uur
Wieltjesdag. Voorleeswedstrijd, podiumfeest vanaf 13.30 uur
Herfstvakantie

Maandag
Dinsdag

Studiedag team, alle kinderen vrij
Luizencontrole

