
 

INFOPOST 4 
 
 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u infopost nummer 4. In deze Infopost informeren wij u onder andere over onze 
activiteiten rondom de Kinderboekenweek en geven wij u meer zicht in waar wij in de school mee 
bezig zijn. Dit keer meer over het vignet Gezonde School, want wat is dat precies en wat doen wij 
daarvoor? 
 
Komende woensdag, 5 oktober, sluiten wij de deuren direct na de boekenmarkt en zijn wij verder 
niet meer bereikbaar. In de middag hebben wij het WIJ de Venen-event. Op de dag van de leraar 
organiseert ons bestuur dit event als blijk van waardering voor alle medewerkers. Want iedereen die 
in welke rol dan ook in het onderwijs werkt, heeft op zijn of haar manier invloed op de ontwikkeling 
van kinderen. In het stadtheater in Zoetermeer wordt de WIJ de Venen 
Academie (een scholingsplatform voor medewerkers van ons bestuur) 
gelanceerd én kunnen alle medewerkers van WIJ de Venen elkaar 
ontmoeten.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joris van Veen 

 

Wij wensen  
 

Daniëlle 
& 

Phoebe   
  

een heel fijne en leerzame tijd bij ons 
op school. 

 
Opleiding en aanwezigheid Joris 
Deze week is mijn opleiding tot schoolleider vakbekwaam gestart, dat betekent dat ik vanaf nu in de 
regel niet meer op donderdagen aanwezig ben. Mochten er zaken zijn waarvoor u op de donderdag 
direct in contact met school moet komen, dan is Thamar bereikbaar. 
Komende week, donderdag 6 en vrijdag 7 oktober heb ik vanuit de opleiding een tweedaagse. Ook 
die dagen is Thamar in voorkomende gevallen uw aanspreekpunt.   

 

Vignet Gezonde school 
Wij hebben net vignet Gezonde School. Dat is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan 
het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat 
mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Wij hebben twee 
themacertificaten, namelijk Welbevinden en Relaties & Seksualiteit.  
 
 

https://wijdevenen-my.sharepoint.com/personal/j_vanveen_wijdevenen_nl/Documents/2223/Infopost/bijlagen%20Infopost%204


Lesmethode Kriebels in je buik 
Dit laatstgenoemde certificaat hebben wij doordat wij onder andere structureel lessen vanuit de 
methode ‘Kriebels in je buik’ van de Rutger Stichting geven. Dit is een online methode met 
interactieve werkvormen op het digibord. De lessen volgen de seksuele ontwikkeling van kinderen en 
zijn zelf samen te stellen uit vaste en optionele onderdelen. Op die manier kunnen wij zelf bepalen 
welke lessen wij aan bod laten komen en wat passend is bij ons en de leerlingen. 
Iedere maand hebben wij een week gepland waarin we minstens één les geven. Deze methode bevat 
lessen uit verschillende thema’s: lichamelijke ontwikkeling & zelfbeeld, voortplanting & 
gezinsvorming, sociale & emotionele ontwikkeling en seksuele weerbaarheid. 

 

Kinderboekenweek 
Van woensdag 5-14  oktober is er weer de landelijke Kinderboekenweek. Het thema is: Gi-ga-groen. 
Iedere groep werkt, leert en knutselt deze periode over het thema. Op 5 oktober om 8.30 uur wordt 
de KBW op school officieel geopend door de ouderraad. 
 
Boekenverkoop 
Op 5 oktober is er weer een gezellige boekenmarkt op school i.s.m. met de Boekenhoek uit 
Hazerswoude dorp en boekhandel Haasbeek uit Alphen aan den Rijn. Zij staan van 12.00-13.00 uur 
op het leerplein, u kunt daar met uw kind leuke nieuwe boeken aanschaffen. Bij Haasbeek kunt u 
bestellen, met pinkaart betalen en de boeken worden later op school afgeleverd. 
Bij de Boekenhoek kunt cash of op rekening betalen. 
 
KBW actiekrant 
Ook dit jaar krijgt uw kind een speciale krant mee van boekhandel Haasbeek uit Alphen. Op de 
achterzijde staan drie bonnen. Als u een boek koopt in de winkel kunt u daar de bon inleveren. Onze 
school krijgt dan van het totaal bestede bedrag 20 % om daar weer nieuwe boeken voor de 
schoolbieb van te kopen. Denk ook aan eventuele sintcadeaus. 
 
Voorlezen 
Op 11 oktober lezen de kinderen van gr 5 t/m 8 voor aan de kinderen van gr 1 t/m 4. 
 
Voorleeswedstrijd 
Natuurlijk is er ook weer de jaarlijkse voorleeswedstrijd. In elke groep worden voorrondes gehouden 
en de winnaars van de groep staan woensdag 12 oktober op het podium om een stukje voor te lezen. 
De winnaar van 12 oktober gaat door naar de regionale wedstrijd. 

 

Contactpersoon 
Alle betrokkenen bij de school (leerlingen, ouders en medewerkers) hebben recht op een objectieve 
gesprekspartner om hun verhaal te doen en advies te vragen wanneer er iets speelt met betrekking 
tot sociale- of fysieke onveiligheid. Het is de taak van de contactpersoon om degene die met een 
probleem of klacht zit naar de juiste plek te verwijzen zodat hier iets mee gedaan kan worden.  
Onze contactpersoon is Sabine van Vliet (leerkracht groep 7/8), indien u haar wilt bereiken kunt u 
haar mailen via s.vanvliet@wijdevenen.nl, een bericht sturen via Parro of op dinsdag of woensdag na 
schooltijd bij haar binnenlopen. 

   

Korte Post 
Ons oude meubilair is 
onderweg naar scholen in 
Kosovo en Bosnië.  

 Op school hebben wij nog een 
voorraad zelftesten die u kunt 
aanvragen.  

 
     

 

mailto:s.vanvliet@wijdevenen.nl


Agenda 
3-10-2022 t/m 7-10-2022 Kriebels in je buik 

5-10-2022 t/m 14-10-2022 Kinderboekenweek 

5-10-2022 Boekenmarkt (12.00 – 13.00 uur) 

24-10-2022 t/m 28-10-2022 Herfstvakantie 

  

 
 

Bijlagen vanuit samenwerkingspartners 
Kliederkerk Kinderconcert 

 

De volgende Infopost verschijnt in de week van 10 oktober. 

https://wijdevenen-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/j_vanveen_wijdevenen_nl/EawAULbGg4JOuhg2taBWTqUBYg9asO8bvCD2eERBciLi-A?e=wHyzkf

