
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

nummer 10  | september  2019 

 

 

 

Een nieuw schooljaar 
Eerst en vooral een hartelijk welkom terug op school voor iedereen. Ik hoop dat u allen op welke manier dan ook 
een goede vakantie hebt gehad en dat we met nieuwe en frisse energie invulling aan schooljaar 2019 – 2020 
kunnen geven.  
 
 

SocialSchools 3.0 
Nog niet alle ouders hebben een account geactiveerd op SocialSchools 3.0. bent u de activatiebrief 
kwijt….kom dan bij mij langs, dan krijg u een nieuwe brief. Het is belangrijk dat alle ouders hun account op 
SocialSchools 3.0 activeren.  Dit jaar ontvangt u ook geen jaarkalender meer. De activiteiten van het hele 
schooljaar zijn in de kalender van SocialSchools te vinden. 
 
 

Overblijf en Ouderbijdrage 
Binnenkort ontvangt u weer het verzoek de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen. Ook 
ontvangt u het verzoek de verplichte overblijfbijdrage te betalen. Wilt u dat na ontvangst van het verzoek 
zo spoedig mogelijk doen. Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor. 
 
 

Kennismakingsgesprekken 
Op maandag 16 september staan de kennismakingsgesprekken gepland. U ontvangt hiervoor via SocialSchools 
een uitnodiging om in te tekenen. Via de kinderen ontvangt u vragenlijsten die u van te voren thuis kunt invullen 
en ingevuld mee kan nemen naar school. Vanaf groep 5 is het kennismakingsgesprek niet alleen met de ouders 
maar ook met het kind er bij. Alle kinderen zijn de hele dag vrij. 
 
 

Prinsjesdag 
Op dinsdag 17 september zijn alle kinderen vrij, vanwege Prinsjesdag. Een mooie gelegenheid om naar de 
Gouden koets te gaan kijken. 
 
 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 1 oktober komt de schoolfotograaf langs. U krijgt hierover nog apart informatie. 
 
 

Kinderboekenweek 
Op woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Natuurlijk zullen wij hier op school ook aandacht aan 
geven. De Kinderboekenweek eindigt 11 oktober. 
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Begin Herfstvakantie 
Op vrijdag 19 oktober om 15.00 uur begint de herfstvakantie. We zien de kinderen weer terug op school op 
maandag 26 oktober. 
 

Bericht van KidsPraise team 
 

Zondagmiddag 15 september start Mazzel Kids Praise weer na de vakantie 
Van 16.00-17.00 uur. Thema: ‘Samen leren’  
Plaats: Kruisheuvelkerk, burg Roeringlaan 6, Leidschendam.  
Vlakbij winkelcentrum Leidsenhage (goed bereikbaar met tram 6, tram 2 en bus 46). 
 
Kom je ook naar Mazzel Kids Praise? 15 September beginnen we weer in het nieuwe 
schooljaar. We zingen leuke liedjes die worden begeleid door de Mazzelband. We doen er 
vaak gebaren of dansjes bij. Ook zijn er vaste onderdelen bij de Kids Praise, zoals een spel 
"jongens tegen de meiden" of een proefje, een bijbelverhaal, een ouderenlied en het talent 
van de dag. We hebben al veel verschillende getalenteerde kinderen gezien die turnen, 
voetballen, zingen, dansen, paardrijden etc. We denken ook altijd aan een ‘Kind als jij’: 
kinderen uit andere landen die het niet zo goed hebben als wij. 
 
15 September is het thema ‘samen leren’. Na de vakantie moet je weer naar school om te 
leren lezen, schrijven, rekenen, taal, gym. Maar er zijn nog zoveel andere dingen in het leven 
om te leren! We gaan samen zoeken wat er nou belangrijk is om te leren! 
 
Mazzel Kids Praise is een sing-in voor alle kinderen!  Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, buren zijn 
ook van harte welkom, maar de kinderen staan centraal. Nieuwsgierig? Kom een keer kijken! 
Toegang gratis. 
 
Info: www.mazzelkidspraise.nl 
Mail: mazzelkids@outlook.com   
Tel: 06 38139803  
Facebook pagina ‘Mazzel Kids Praise’ 
 
 

Belangrijke data 
16 september  : kennismakingsgesprekken (alle kinderen hele dag vrij) 
17 september  : Prinsjesdag (alle kinderen de hele dag vrij) 
1 oktober  : SCHOOLFOTOGRAAF 
2 oktober  : start Kinderboekenweek 
21 oktober – 25 oktober : Herfstvakantie  
 

 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mazzelkidspraise.nl&data=02%7C01%7C%7C7cf76b68201b4a2da77b08d72fde694c%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C1%7C637030505561267423&sdata=E%2BqzpmlhNO4KKK5YRDH8IWi3HX0r2McWv%2BEF7dFQzA0%3D&reserved=0

