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Hygensklas Junior
We zijn gestart met de pilot Huygens Junior. De Huygensklas Junior is een klas waar een leerling voor
een tijdelijke impulsperiode geplaatst kan worden. Van te voren wordt de periode met ouders en
leerkracht afgesproken. Huygens Junior heeft meerdere doelen. Het is een klas waarbij de leerling
geobserveerd kan worden in een kleine groep met ontwikkelingsgelijken. Zo kan in kaart gebracht
worden wat de sterke punten van de leerling zijn en wat leerpunten zijn. Het is een ook plek voor
(hoog)begaafde leerlingen die niet genoeg hebben aan het passende onderwijs in de reguliere
groep.
De Huygens Junior is bedoeld voor kinderen uit de groepen 2, 3 of 4. Op dit moment werkt juf
Everine met een aantal leerlingen uit groep 4. Tot op heden horen we enthousiaste geluiden van
zowel de leerlingen als de leerkracht.
Fijn dat dit nieuwe initiatief handen en voeten krijgt, we volgen het proces en houden u op de
hoogte.
Komende activiteiten
SINT
Wat zijn de kinderen verwend met het leuke schoencadeautje, dank u wel Sinterklaas!
Volgende week woensdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op school. Die dag wordt Sinterklaas
op de Toermalijn opgewacht op het plein, het is onze beurt om dit binnen te doen. Dit betekent dat
de kinderen om 8.45 uur op school komen en gelijk naar hun klas gaan. Dit om te voorkomen dat de
jonge kinderen Sinterklaas al zien op het plein bij de Toermalijn.
Op die ochtend gaan we met zowel de onderbouw als bovenbouw het vieren dat Sinterklaas er is. Dit
doen we dit jaar met alleen de leerlingen vanwege ruimtegebrek. Volgend jaar mogen wij Sint
verwelkomen op het plein en dan zijn alle ouders weer van harte welkom.
We hopen op een gezellige Sinterklaasochtend.
KERSTVIERINGEN 2018
Dit jaar vieren we Kerst in Het Kruispunt op donderdag 20 december. Er zijn 2 vieringen,
één voor de onderbouw groep 1 t/m 4 van 16.30 – 17.30 uur en voor de bovenbouw groep
5 t/m 8 van 19.00 – 20.00 uur.
U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging maar dan kunt u dit alvast noteren in uw agenda.
Groep 4 heeft trommels en stokjes nodig voor de kerstviering. Wie heeft dit te leen? Graag
doorgeven bij juf Marienel.
Afwezigheid juf Ieke
Juf Ieke is geopereerd maar voor het herstel is meer tijd nodig dan vooraf ingeschat was. We kijken in
hoeverre we de opvang van de groep kunnen continueren op de manier zoals het tot nu toe is
gegaan. We wensen Ieke beterschap en hopen haar af en toe even op school te zien.
Schoolfruit
De opstart verliep eerst niet helemaal naar wens. Dit signaal is goed opgepakt door de leverancier en
er is nu genoeg fruit en grotere porties. Zien eten doet eten. Dit hebben we vorige week ervaren met

de bleekselderij. In de bovenbouw had men de bleekselderij voorzien van een laagje kruidenkaas en
ineens smulde iedereen van deze groentesnack.
Huisvesting
Op dit moment zitten we met twee groepen in het gebouw van basisschool In de Lichtkring. Deze
locatie gaan/kunnen we na de zomervakantie niet meer gebruiken. We hebben te maken met krimp
en zijn nu aan het onderzoeken in hoeverre we alle groepen volgend schooljaar in het hoofdgebouw
kunnen plaatsen of dat er nog naar andere mogelijkheden gekeken moet worden. Ook hier hoort u
later dit schooljaar meer over.
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