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Vrijdag Theater 
Op vrijdag 11 november is het Vrijdag Theater voor 

groep 1 t/m 4. De groepen 1-2A, 1-2B, 1-2C, 3 en 4 

verzorgen allemaal een kort optreden met de klas. 

U bent van harte welkom om te komen kijken naar 

het optreden van uw kind!  

 

Om 14.40 uur gaat de deur bij de kleuteringang 

open en kunt u een plekje zoeken in onze 

Theaterzaal.  

 

 

Week van de Mediawijsheid 
Kinderen van nu groeien op in een wereld vol 

technologie. Dit wil echter niet zeggen dat zij 

vanzelfsprekend mediawijs zijn. Door de komst van 

het internet spelen media een steeds grotere rol in 

ons dagelijks leven en dat beïnvloedt ons eigen 

gedrag en dat van de hele samenleving. Deze 

veranderende context zorgt ervoor dat we op 

andere manieren met elkaar communiceren, 

nepnieuws op de loer ligt en kinderen steeds meer 

(zelfstandig) tijd doorbrengen op computers, tablets, smartphones en televisie.   

  

Komende week krijgen de groepen 1 t/m 8 meerdere lessen mediawijsheid vanuit 

onze methode Basicly.  

 

 

Informatieavond groep 7 en 8   
Op maandag 21 november om 19.00 uur is de 

informatieavond voor de ouders en verzorgers van groep 7 

en 8 over het voortgezet onderwijs.  

 

Staat de datum al in uw agenda?  

 

 

  

Agenda 
 

7 – 11 november 

Week van de Mediawijsheid 

Vrijdag 11 november 

14.45 uur, VrijdagTheater groep 1 t/m 4 

15 en 18 november 

Inloopochtenden groep 3 – 8 

21 november 

Informatieavond voortgezet onderwijs 

voor ouders groep 7 en 8 

 

 
 
 
 

 



Lootjes trekken groep 5 t/m 8 
Op vrijdag 11 november worden er in 

groep 5 t/m 8 lootjes getrokken voor de 

surprises voor de Sintviering op maandag 5 

december. Het bedrag per lootje wordt 

€5,00. Denkt u alvast na met uw kind over 

een passend cadeau om op het lootje te 

zetten? Mocht u geen budget hebben om 

een cadeautje aan te schaffen, laat dit 

alstublieft even weten aan juf Imke, dan 

wordt er gezocht naar een oplossing.   
 

 

Eerste Heilige Communie 2023 
De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communieviering in 2023 gaan in januari 

2023 weer van start. Op woensdag 23 november 2022 is er een informatieavond voor 

ouders. Deze avond begint om 20.00 uur op de pastorie aan Oostlaan 38. 
De catechese voor de kinderen begint op woensdag 18 januari 2023, steeds op de 

woensdagmiddag. Inschrijven kan tot 15 december 2022 op:  

https://www.parochiechristuskoning.nl/aanmeldformulier-ehc-pijnacker. 
 

Vanwege de beperkte ruimte op de pastorie kan het zijn dat we in twee groepen 

gaan werken, de eerste te beginnen om 14.30 uur, de tweede groep om 15.45 uur.  
Ouders wordt gevraagd mee te werken met de voorbereiding door het geven van 

de voorbereiding of bij de ondersteuning van allerlei taken. Wilt u meer informatie? 

Neem dan contact op met pastorhalin@parochiechristuskoning.nl 

 

 

Leerlingenraad 
Op 5 oktober is de leerlingenraad dit schooljaar 

voor het eerst bij elkaar geweest. In de 

leerlingenraad zitten dit schooljaar: Lenthe en 

Noah (groep 5), Tess en Sam (groep 6), Imme 

en Mika (groep 7) en Daan en Hester (groep 8). 

Nadat de kinderen zich kort aan elkaar hebben 

voorgesteld, hebben we het gehad over welk 

goed doel we dit jaar willen helpen en over een 

nieuwe naam voor de centrale ruimte bij de 

hoofdingang, voorheen 'Viertonde'. De 

kinderen gaan in hun eigen groep hierover 

ideeën verzamelen. Ook is er nog kort 

gesproken over andere wensen van kinderen 

uit de klassen.  
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