Nieuwsbrief 8:

3 november 2017

Data om te onthouden:
Week van 30 okt. t/m 3 nov.: evt. oudergesprekken vanuit ZIEN!
Maandag 13 november: 8.30 uur - 9.30 uur inloopuur Jeugd- en gezinscoach
Dinsdag 14 november: informatieavond groep 7 en 8
Informatie van de directeur Jannie Baron:
Helaas hebben wij de afgelopen dagen problemen gehad met de telefoon en de school was
niet bereikbaar. Erg vervelend, maar gelukkig is het weer opgelost en alles functioneert
weer.
Jannie is aanwezig:
Maandagmiddag 6 november vanaf 14.00 uur
Dinsdagochtend 7 november
Woensdag 8 november
Donderdagochtend 9 november
Nieuws uit groep 1/2:
Sint Maarten staat weer voor de deur en daarom gaan wij
lampionnen maken.
De kinderen van groep 1 en 2 mochten dit jaar kiezen uit 3
verschillende lampionnen.
Welke vind je de mooiste..... en welke is moeilijk of makkelijk
om te maken?
Het viel nog niet mee om te kiezen, maar uiteindelijk is het
gelukt en was iedereen tevreden.
Er zijn al verschillende groepjes fanatiek begonnen met
knippen, plakken en prikken.

Nieuws uit groep 3:
Vanmorgen zijn de leerlingen van groep 3 op excursie geweest naar Schoorl. Hier hebben wij
de sporen van de paddenstoel bekeken. Ook hebben wij de verschillende vormen en kleuren
van bladeren onderzocht. Als opdracht kregen wij om met krijt de nerven van de bladeren
over te trekken. Het was een erg gezellige en leerzame ochtend! Bedankt ouders!

Nieuws uit groep 4 tot en met 8:
Vandaag hebben de groepen 4 tot en met 8 de hele middag aan de lampionnen gewerkt.
Iedereen zat gezellig door elkaar. Wat zijn de resultaten mooi geworden!

Nieuws uit groep 8:
De leerlingen van groep 8 zijn bezig geweest met Duurzaamheid. De tekeningen voor de
wedstrijd zijn ingeleverd en nu is het wachten op de uitslag! Spannend.
De leerlingen kregen, als dank voor hun inzet en
betrokkenheid, bezoek van Willem Koppen.
Willem vertelde ons alles over duurzame auto’s en
huizen. Als verrassing mochten wij met de hele klas

meerijden in elektrische auto’s. Drie auto’s van de gemeente Heerhugowaard en een Tesla.
De Tesla was favoriet. Tijdens het rondje rijden zijn wij 3x gestopt om van plek en auto te
wisselen, zodat iedereen even in de Tesla kon zitten.
Bedankt gemeente Heerhugowaard voor deze leuke ervaring.

Verder zijn de leerlingen in groep 8 de afgelopen 3 ochtenden druk bezig geweest met de
proefcito. Hierbij maakten de leerlingen alvast kennis met de vraagstelling van CITO en
kunnen wij, als leerkrachten, nog beter bekijken hoe wij de leerlingen op hun eigen niveau
kunnen begeleiden.
En wat hebben ze hard gewerkt! Super knap!
Schrijft u nog even in uw agenda dat de informatieavond over het VO op dinsdag 14
november is.
De ouders van groep 7 en 8 hebben de uitnodiging ontvangen via de mail.
De Typetuin
Er zijn nog meer aanmeldingen gekomen en ondertussen is in de afgelopen week de cursus
van start gegaan. Bij de tweede cursusbijeenkomst kunnen er nog nieuwe leerlingen
instromen, die toch nog mee willen doen.

Info van de ademcoach
In de ‘gezonde weken’ ben ik in de klassen geweest om de leerlingen uitleg te geven, wat ik
doe als ademcoach. Ik heb uitleg gegeven over de adem en het belang voor je lichaam om
voldoende zuurstof in te ademen. Dit kan ook helpen om spanning en andere emoties los te
laten.
Mocht u hier ook meer over willen weten, voor uzelf of uw kind, dan wil ik hier meer over
vertellen op een informatie ochtend op dinsdag 14 november om 8.30 uur en vrijdag 17
november om 8.30 uur.

Dit zal ongeveer een uur duren, en ik kan eventueel een korte sessie geven zodat u zelf kunt
ervaren hoe het voelt om diep verbonden te ademen. U kunt ook een afspraak met mij
maken voor een volledige sessie . Bij een sessie met uw kind mag u aanwezig zijn.
Met vriendelijke groet,
Karina
Wisseling van Jeugd en Gezinscoach voor het inloopuur op school voor
opvoed- en ontwikkelingsvragen in de even week op Maandag van 8.30 tot 9.30
uur.
Vanaf maandag 13 november 2017 zullen jullie een nieuw gezicht op de school zien,
Sabine Blauw. Zij stelt zich verderop in dit stukje aan jullie voor.
Mij zullen jullie niet meer twee wekelijks zien omdat ik mij in mijn werk bij de gemeente
Heerhugowaard meer ga richten op het begeleiden van de gezinnen die steun kunnen
gebruiken. Dat vind ik erg leuk en gelukkig zal ik daarbij ook nog wel regelmatig contact
hebben met de scholen van de kinderen uit de gezinnen maar ik ben niet meer het vaste
aanspreekpunt voor de St. Josephschool. Ik heb in de afgelopen tijd de St. Josephschool
ervaren als een zeer betrokken school met veel inzet voor de kinderen en een jong flexibel
en krachtig leerkrachtteam. Ik heb met een aantal ouders goede gesprekken gehad en heb
prettig samengewerkt met jullie intern begeleider Mirjam. Ik wil jullie allemaal bedanken
voor het vertrouwen in mij en ik wens jullie veel succes met Sabine.
Hartelijke groet Gerrian Kraaijeveld.
Heb je dat als ouder nou ook wel eens dat je denkt:
“Ligt het nou aan mij dat mijn kind ineens zo anders doet of ligt het nou aan mijn kind, is dat
normaal voor de ontwikkeling en wat moet ik nu doen, ik heb al van alles geprobeerd…..”
“Het lijkt wel of mijn kind nu al aan het puberen is, dat eigen willetje is toch best lastig om
mee om te gaan……”
“Mijn kind kan zich niet goed concentreren en wordt zo snel boos, zou dat nou met mijn
opvoeding te maken hebben, wat zou nu goed ……”
Gelukkig kunnen wij als ouder hierover vaak met vrienden of familie praten en geven we
elkaar vaak mooie en goede tips waar je weer mee verder kunt.
Toch komt het ook voor dat je met al die tips toch niet verder komt en je soms niet meer
weet wat nu goed of niet goed is voor je kind. Waar ga je dan naar toe?
Je kunt dan naar het Sociaal Plein van de Gemeente Heerhugowaard, waar mensen werken
die je kunnen helpen met allerlei opvoedvragen en ontwikkelingsvragen.

Mijn naam is Sabine Blauw en ik ga de jeugd en gezinscoach
functie van Gerrian overnemen. Ik snap dat het best vervelend is
“weer een verandering”. Maar uit ervaring kan verandering ook
weer positieve kanten hebben. Eerst even een stukje over mijzelf:
Ik ben met 6 maanden oud geadopteerd uit India en opgegroeid in
Heerhugowaard. Mijn vader komt uit Hoogwoud en mijn moeder
uit Den Helder. Lekker Hollands opgevoed en inmiddels merk ik
ook dat er af en toe ook nog wat India in mij zit. Verder woon ik in
een dorpje vlakbij. Ben ik al 17 jaar samen met mijn man,
getrouwd en hebben we een dochter van 5 jaar oud.
Ik zit al vanaf mijn 21e in het vak en werk ik als jeugd en
gezinscoach. Ik heb voor organisaties gewerkt zoals Parlan en de
Opvoedpoli.

Als Jeugd en Gezinscoach bij de gemeente Heerhugowaard kijk ik graag samen met ouders
en school naar wat gaat er goed en hoe kunnen wij gezamenlijk ontwikkeling en opvoed
vragen oppakken. Ik vind het belangrijk dat er een positief contact is tussen ouders en
school.
Ook op de St. Josephschool kom ik af en toe meedenken met vragen over gedrag en
ontwikkeling van kinderen. Elke even week op de maandag zit ik op school en kunnen ouders
direct met mij in gesprek gaan. Uiteraard mag je mij ook mailen, bellen, appen.
s.blauw@heerhugowaard.nl tel: 06-30309741.
Jullie zien mij dus regelmatig op school rondlopen of zitten in de IB kamer. Loop eens binnen
om kennis met mij te maken…..
Tot ziens, Sabine

