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Geachte ouder(s), verzorger(s),
Na alle bestuurlijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren, plaats ik met trots onderstaand bericht van
het bestuur in onze nieuwsbrief.
Ingrid Luk
Fusie goedgekeurd
Het college van bestuur van de Sophia Stichting en PCPO is verheugd te kunnen melden dat de fusie
tussen de Sophia Stichting en Stichting PCPO officieel is goedgekeurd door het Ministerie van OCW.
Per 1 januari 2018 vormen we de nieuwe stichting Sophia Scholen.
Een nieuwe huisstijl
Voor Sophia Scholen wordt een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Een huisstijl die past bij het onderwijs,
de diversiteit van alle Sophiascholen, de kinderen en de omgeving waarin we onderwijs aanbieden;
de Duin- en Bollenstreek. Tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst voor de medewerkers wordt onder
andere het nieuwe logo van Sophia Scholen gepresenteerd.
Daarnaast staan alle Sophiascholen op ludieke wijze stil bij de fusie. Nadere informatie volgt!
Meerjarenbeleidsplan
De fusie vraagt om een nieuw meerjarenbeleidsplan. Een stip aan de horizon, voortbouwend op waar
we nu staan. Sophia Scholen hecht veel belang aan draagvlak voor de toekomstige koers en zal
daarom vanaf 1 januari verschillende gremia rond de organisatie gaan betrekken in de ontwikkeling
daarvan. Naar verwachting wordt het meerjarenbeleidsplan uiterlijk in juni 2018 vastgesteld en
gepresenteerd.

“Zie ginds komt de…”
Woensdagavond 29 november is er kijkavond. De kinderen mogen dan ’s avonds hun schoen zetten
in de klas. Om 19.20 uur gaan we allemaal zingen in de hal!
Maandag 4 december is er Pietengym in de grote gymzaal voor alle groepen.
De kinderen mogen dan altijd een “nepcadeautje” meenemen en natuurlijk als Pietje op school
komen. Dinsdag 5 december is het grote feest! Alle kinderen worden om 08.30 uur verwacht op het
grote plein. De surprises mogen door de groepen 5 t/m 8 even naar binnen worden gebracht. Alle
vaders en moeders, opa’s en oma’s zijn natuurlijk van harte welkom bij de intocht!
We hebben die dag een continurooster. Tijdens de kleine pauze krijgen de kinderen wat te drinken
en iets lekkers. Voor de lunch nemen de kinderen zelf hun eten en drinken mee!
Om 14.15 uur zijn we vrij!!
We hopen allemaal dat het een fijn feest gaat worden.
De Sintcommissie

Communicatie
In de afgelopen jaren zijn de manieren van communiceren op school enorm toegenomen. Soms hangt
er een briefje op de deur, er komen mailtjes binnen, we plaatsen zaken op onze website etc. Als team
hebben we met elkaar alle zaken op rij gezet en nieuwe afspraken gemaakt, zodat het voor u helder is
op welke manieren u van ons informatie kunt ontvangen.
Aan het begin van het jaar ontvangt u onze schoolkalender met op de achterkant de schoolgids. Zo
heeft u alle informatie bijeen.
Verdere informatie wordt door het team via de mail aan u verstuurd. Dit gebeurt via het
administratiesysteem Parnassys.
Een mailbericht is voor ons als team een belangrijk communicatiemiddel. Op deze manier ontvangt u
ook de foto’s die op school gemaakt worden.
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Onze Facebook-pagina wordt alleen aanvullend gebruikt. Ook zonder facebook, bent u dus op de
hoogte van alle informatie.
Op onze website (www.hoffenne.nl) vindt u ook al onze mailadressen. Wanneer u ons wilt bereiken,
kunt u natuurlijk ook altijd bellen.
Daarnaast zijn er door ouders in diverse groepen Whatsapp-groepen aangemaakt zijn. Om verwarring
te voorkomen meld ik u dat wij als school deze Whatsapp-groepen nooit gebruiken om informatie
aan u door te geven.

Kerstviering
Dit jaar staat onze Kerstviering gepland op donderdagavond 21 december.
Wij zullen dan een sfeervolle viering hebben in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen.
In deze viering staat het Russische Kerstverhaal “Vadertje Panov” centraal.
De avond begint om 19.00 uur. De deuren van de kerk gaan ongeveer 18.40 uur open.
Naast de Kerstviering in de kerk willen wij ook graag op maandagmiddag 18
december een gezellige middag organiseren door met elkaar kerststukjes te
maken. De kinderen moeten hiervoor allemaal een bakje en een kaars
meenemen.
Mocht u nog versiersels over hebben om het kerststukje nog mooier te maken,
dan kunt u dat natuurlijk ook meegeven aan uw kind.
Bent u van plan de tuin te snoeien (de coniferenhaag of de hulstboom), dan is dit nu uw
kans. Wij kunnen die takken goed gebruiken. Wie van de ouders werkt er bij of heeft
connecties met de veiling?
Met die mensen komen wij graag in contact om voordelig kersttakken en ander
materiaal in te kopen. (Juf Daniëlle, Juf Yvonne of Juf Wilma)
U kunt bij de leerkracht van uw kind informeren of zij/hij extra hulp nodig heeft bij het
maken van de kerststukjes. U kunt zich dan opgeven.
De Kerstcommissie
Agenda
Dag

Datum

Activiteit

Woensdag
Maandag
Dinsdag
Maandag
Donderdag

29 nov
4 dec
5 dec
18 dec
21 dec

Kijkavond, schoenzetten
Pietengym
Sinterklaasfeest, continurooster, kinderen om 14.15 uur vrij
Kerststukjes maken in de middag
Kerstviering Oude Jeroenskerk

