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Goede doelen actie door groep 5 en 6!  
In het kader van ons thema ‘Derde Wereld’ bij Topondernemers zijn we voor de kerstvakantie op 
zoek gegaan naar goede doelen waaraan de kinderen van groep 5 tot en met 8 een steentje konden 
bijdragen. Zoals u uiteraard heeft meegekregen, hebben groep 5 en 6 zich ingezet voor 
Happy Watoto in Tanzania en groep 7 en 8 voor The King’s Medical Centre in Ghana.  
 
In groep 5 en 6 is onder andere een fancy fair georganiseerd. Zij hebben daarmee € 605,14 
opgehaald.  
 
In de groepen 7 en 8 hebben de kinderen actiegroepjes opgericht en zelf plannen gemaakt om geld 
op te halen. Zo werden er flessen ingezameld, cup cakes gebakken en klusjes gedaan. Hiermee 
is € 420,47 opgehaald.  
 
Wij zijn ontzettend trots op onze leerlingen dat zij zich zo hebben ingezet voor het goede doel en dat 
we deze mooie bedragen mogen overhandigen!   

 
 

Nationale voorleesdagen 
Op woensdag 23 januari beginnen de Nationale voorleesdagen. Het boek wat dit jaar centraal staat is 
"Een huis voor Harry".  
Op school starten wij deze woensdag met een voorleesontbijt in de klas. Deze week zal vooral in het 
teken staan van veel lezen en voorlezen.  
Als afsluiting organiseren we een voorleeswedstrijd. Hiervoor worden voorrondes in de klassen 
gehouden.  
Op 31 januari zal de finale zijn en wordt er een winnaar uit de middenbouw en bovenbouw gekozen.  
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Even voorstellen, (Liesbeth Augustijn directeur bestuurder van de Stichting Onderwijs Primair) 

2019 heeft zijn vlucht alweer genomen, de vakantie is voorbij gevlogen! Een vakantie waar veel 
kinderen na de drukke decembermaand erg aan toe waren. De kerstvakantie markeert voor kinderen 
het moment dat het schooljaar ‘door de helft is’ en ook voor mij markeerde de kerstvakantie ook 
echt een belangrijk moment in de tijd. De dag voor de kerstvakantie werd het benoemingsbesluit 
door de Raad van Toezicht genomen om mij aan te stellen als de nieuwe bestuurder van Stichting 
Onderwijs Primair. Op 7 januari startte ik in mijn nieuwe rol. 
  
Als ouder(s) / verzorger(s) zult u natuurlijk in de eerste plaats contact hebben met de leerkracht van 
uw kind(eren), met de coördinator leerlingenzorg of met de schooldirecteur. Toch lijkt het mij goed 
mij even kort aan u voor te stellen. Mijn naam is Liesbeth Augustijn, ik ben een geboren Zeeuwse en 
ik word binnenkort 40. Ik ben getrouwd met Jan en moeder van een dochter Charlotte van 11 en een 
zoon Pepijn van 8 en woon in Voorburg. Ik ben bestuurskundige en ben werkzaam als docent 
maatschappijleer, waarna ik bij de VO-raad heb gewerkt en vervolgens aan de GSG Leo Vroman in 
Gouda afdelingsleider van het vwo geweest. Mijn laatste functie was rector van het Sint-
Maartenscollege in Voorburg. 
  
In de afgelopen jaren heeft de Stichting turbulente tijden gekend als het gaat over de 
bestuurderswisselingen. De bedoeling is dat er nu stabiliteit komt. Ik kijk er naar uit om samen met 
een prachtig team van collega’s op het bestuursbureau en in de scholen de goede dingen te doen 
voor de leerlingen die naar school gaan binnen deze mooie openbare scholenkoepel. De 
kennismaking met de schooldirecteuren en hun teams deze afgelopen dagen is heel prettig: stuk 
voor stuk gepassioneerde onderwijsmensen!  
  
Ik zal de komende weken ook op alle andere scholen binnen onze Stichting kennis komen maken met 
de teams. Ik doe dat ’s ochtends dus ruim voor de bel, wellicht dat u mij ziet / heeft zien rondlopen. 
U weet dan nu in elk geval welk gezicht er hoort bij de nieuwe bestuurder.  
  
Met vriendelijke groet, 

 
Liesbeth Augustijn 
Bestuurder 

Schaatsen 
Vrijdag 1 februari gaan we met de groepen 5 t/m 8 schaatsen op de ijsbaan in Rotterdam. (In de 
nieuwsbrief stond eerst een andere datum.) Hiervoor zijn een aantal zaken erg belangrijk: 

 We schaatsen van 10.50 uur tot 12.20 uur. 
 We gaan dus om 10.15 uur weg en zijn rond 13.00 uur weer terug. 
 Het is aardig koud op de ijsbaan, dus zorg ervoor dat uw zoon/dochter warm gekleed is of 

warme kleding bij zich heeft. 
 Het dragen van handschoenen/wanten op de ijsbaan is verplicht. Zonder 

handschoenen/wanten mogen de kinderen het ijs niet op. 



 Lunchen doen we op de ijsbaan. De kinderen kunnen hun lunchpakket dus gewoon 
meenemen. 

 
 

Kerstviering 
Met een sfeervolle lampionnen optocht hebben we 2018 afgesloten. Mooi om de grote 
betrokkenheid van ouders, opa’s, oma’s en buurtbewoners te zien tijdens de tocht rond de school. 
Een afsluiting en tevens een aankondiging van een nieuw jaar waar we elkaar gaan ontmoeten. 
 

 
Voor in de agenda:                       

23 januari t/m 2 februari  Nationale voorleesdagen 

1 februari  De groepen 5 t/m 8 gaan schaatsen  op de ijsbaan in Rotterdam. 

18 t/m 21 februari  Ouder-kind contactmomenten 

22 februari  Rapport 

23 februari t/m 3 maart  Voorjaarsvakantie 

 


