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DIGIDUIF 
Vanaf nu zal een belangrijk deel van de communicatie via Digiduif lopen. Dit is ook de eerste nieuwsbrief die via 
Digiduif verspreid wordt. 
 

Ouderbijdrage (herhaling) 
Zoals u weet bieden wij onze kinderen wat extra activiteiten aan in het kader van kerst en Sinterkaas. Dat 
kunnen wij doen dankzij de vrijwillige  ouderbijdrage. Voor dit jaar staat de ouderbijdrage op € 50,00 voor 
1ste kind, € 30,00 voor 2de kind en € 20,00 voor 3de en volgende kinderen. U kunt het bedrag overmaken op 
NL11ABNA0580653323 t.n.v. SCOH inz Coligny o.v.v. naam van uw kind(eren). Met uw bijdrage wordt het 
jaar nog beter. Bij voorbaat hartelijk dank. Een aantal van u heeft reeds betaald, waarvoor hartelijk 
dank. Veel ouders hebben nog niet betaald. Graag daar aandacht aan schenken in het belang van onze 
kinderen. 
 

Studiedag 
Dinsdag 20 november hebben wij onze jaarlijkse opfriscursus BedrijfsHulpVerlening. Dit jaar richten we 
ons vooral om EHBO bij kinderen en we doen dat onder leiding van een deskundig cursusleider en in 
aanwezigheid van een lid van de LOTUS (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers). Alle 
kinderen zijn die dag VRIJ !! 
 

Koffiedrinken met de directeur 
Op dinsdag 27 november vindt voor de tweede keer op school plaats het koffiedrinken met de directeur. Vindt u 
het leuk om een keer informeel met de directeur te spreken….heeft u zaken waar u graag meer van zou willen 
weten….kom dan op 27 november om 9 uur naar school. Eindtijd 10 uur. 
 

Ouder tevredenheids peiling 
Op 5 november is de OuderTevredenheidsPeiling gestart. Eens in de vier jaar vragen wij de ouders een lijst in te 
vullen waarmee wij een beeld krijgen van hoe de ouders de school zien. Wij doen dat ook met een 
LeerlingTevredenheidsPeiling voor de kinderen van groep 5 tot en met 8 en met een 
LeerkrachtTevredenheidsPeiling. De uitkomsten hiervan zullen wij in januari met u allen delen. Heeft u hulp 
hierbij nodig….de Ouderraad staat voor u klaar !!! 
 

KIDS PRAISE info 
Zondag 18 november van 16.00-17.00 uur is er weer Mazzel Kids Praise! 
Thema: ‘Wie is er Heilig?’  
Plaats: Kruisheuvelkerk,  Burgemeester Roeringlaan 6 te Leidschendam.  
Vlakbij winkelcentrum Leidsenhage (goed bereikbaar met tram 6, tram 2 en bus 46). 

 
De vorige Kids Praise hebben we een heel leuk optreden van Marcel Zimmer gehad. Er waren heel veel 
kinderen en ook ouders en belangstellenden en er werd enthousiast meegedaan!  Maar nu gaan we zelf 
weer allerlei leuke liedjes zingen, met gebaren en dansjes en de toffe Mazzelband begeleidt ons. We doen 
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het spel "Jongens tegen de meiden",  er is een talent van de dag en we gaan zoeken in de bijbel naar wat 

‘Heilig’ nou is en wie dat dan wel is (behalve Sinterklaas 😉). 

  
Bij Kids Praise komen kinderen uit allerlei verschillende kerken bij elkaar. We ervaren zo samen blijdschap 
in het zingen voor God en het samen geloven. Kids Praise is ook gericht op kinderen die nog niet zoveel 
weten over God en over Jezus.  
 
Het is voor alle kinderen uit de regio Den Haag: vanaf 3 jaar t/m iedereen die nog jong van hart is. Papa’s, 
mama’s, opa’s, oma’s, buren zijn ook van harte welkom, maar de kinderen staan centraal.  
 
Mazzel Kids Praise doen we elke maand behalve de grote schoolvakanties. Iedereen is van harte welkom!   

Info: www.mazzelkidspraise.nl   
Mail: mazzelkids@outlook.com   
Tel: 06-38139803  
Facebook https://www.facebook.com/mazzelkidspraise/ 

 

========================================================= 
 
 

Sinterklaas 
Op woensdag 5 december zal als alles goed gaat Sinterklaas een bezoek aan onze school brengen. Dat 
vinden wij natuurlijk geweldig. Op die dag houden wij de gewone eindtijd van 12.15 uur aan. 
 

Voortgezet Onderwijs groep 8 
Binnenkort start het traject van de keuze voor een VO school na groep 8. Op maandag 10 december is 
daarvoor een info avond op school en op vrijdag 14 december ontvangen de ouders en de leerlingen het 
Bindend School Advies (BSA). De ouders van groep 8 hebben hierover apart al info ontvangen. 
 

Kerstviering 
Op 20 december vindt de kerstviering op school plaats. U ontvangt hierover nog nadere informatie. 
 

Kerstvakantie 
Op vrijdag 21 december start om 12.00 uur de kerstvakantie. Wij zien de kinderen weer terug op school op 
maandag 7 januari 2019. 
 

Belangrijke data 
14 november : voortgangsgesprekken 
20 november : studiedag BHV…alle leerlingen de hele dag VRIJ !! 
27 november : koffiedrinken met de directeur 
5 december : Sinterklaas 
10 december : info avond groep 8 
14 december : BSA groep 8 
20 december : Kerstviering op school 
21 december : 12.00 uur start Kerstvakantie 
7 januari : weer naar school 
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