Nieuwsbrief 21: 16 februari 2018
Data om te onthouden:
Maandag 19 februari: Hoofdluiscontrole groep 8
Maandag 19 februari: Adviesgesprekken groep 8. Leerlingen groep 8 ’s middags vrij.
Woensdag 21 februari: Open dag en inschrijven nieuwe leerlingen tussen
09.00 uur – 11.00 uur
Donderdag 22 en vrijdag 23 februari : studiedagen team. De kinderen zijn vrij. Begin van de
voorjaarsvakantie.
Uiterlijke datum 25 februari: invullen tevredenheidsonderzoek.
Maandag 5 maart: Luizencontrole (geen ingevlochten haar a.u.b.)
Maandag 19 maart: St. Josephdag
Donderdag 29 maart: paasbrunch: Continurooster: de kinderen eten op school en gaan om
14.00 uur naar huis.
Alvast voor uw agenda: Vrijdag 15 juni: Schoolfotograaf
Informatie van de directeur Jannie Baron:
De tevredenheidsenquête van WMK PO is al door een groot deel van de ouders ingevuld.
Onze dank daarvoor!
Helaas zitten wij nog niet op de ondergrens van 50%.
Wij vragen u daarom om alstublieft de tevredenheidsenquête alsnog in te vullen. De
inloggegevens kunt u vinden in uw mail. ( Er werd 1 vragenlijst per gezin verzonden, ook bij
gescheiden ouders!)
De sluitingsdatum is verlengd naar 25 februari.
Helpt u ons??
Snappet
Groep 6/7 en groep 8 zullen na de voorjaarsvakantie
een proefperiode aangaan tot de zomervakantie met
Snappet.
Snappet is het grootste digitale onderwijsplatform
van Nederland. Het daagt elk kind uit om zich
optimaal te ontwikkelen.
De lessen van rekenen en spelling, worden, dan gemaakt op de chromebooks. Voor de uitleg
van de lessen worden het digibord en de lesboeken gebruikt van de methode.
Alle kinderen werken met de chromebooks op hun eigen niveau: is een onderdeel nog lastig,
dan krijgen ze extra oefening; wordt de lesstof beheerst, dan krijgen ze meer uitdaging en
kunnen ze verder werken. De leerlingen zien direct wat ze goed en fout doen.
De leerkracht volgt alle leerlingen via de eigen computer en kan dus zien welke kinderen
hulp nodig hebben of zelfstandig verder kunnen. Zo kunnen kinderen die meer aan kunnen
op hun eigen niveau verder werken.

Er is nu voor gekozen om met de bovenbouwgroepen Snappet uit te proberen. Als de
leerkrachten, en de kinderen enthousiast zijn, kunnen wij het wellicht volgend schooljaar
voor groep 4 t/m 8 gaan inzetten.
Aanwezigheid Jannie:
maandag 19 februari, de ochtend
dinsdag 20 februari
woensdag 21 februari
maandag 5 maart, de ochtend
dinsdag 6 maart
woensdag 7 maart
donderdag 8 maart
Peuterspeelzaal de Ukkehut
Waar spelen en de sociaal emotionele ontwikkeling van
het kind voorop staan.
Wij sluiten aan bij de thema’s van school en passen
daar onze groepsactiviteiten aan.
Opgeven van nieuwe peuters
Vanaf 2 jaar mag uw kind al naar de peuterspeelzaal komen.
Om een goed overzicht te krijgen hoeveel peuters er dit jaar komen, willen wij u vragen uw
kind al vast op te geven.
Wilt u een rondleiding of heeft u een vraag, klop gerust een keer aan.
Wij zijn aanwezig op dinsdag en donderdagochtend.
Voor administratieve vragen kunt u bellen naar: 072-5712045.
Op onze site: m.blosse.nl vindt u uitgebreide informatie over onze peuterspeelzaal en het
inschrijfformulier.
U mag ook uw buren, kennissen en vrienden over ons vertellen.
Graag tot ziens,
Team van de Ukkehut.
Informatie van de Jeugd- en gezinscoach
Hallo allemaal,
Wat fijn om op deze school te zijn.
Maandag 19 februari lukt het niet om aanwezig te zijn tijdens het inloopmoment. Uiteraard
ben ik wel op onderstaande gegevens bereikbaar:
Sabine Blauw
Jeugd- en Gezinscoach
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
Parelhof 1, 1703 EZ Heerhugowaard

Tel: 14072 /0630309741
E-mail: s.blauw@heerhugowaard.nl
www.hetsociaalplein.nl
Ik merk dat ouders ook zonder inloop moment mij weten te vinden. Samen met ouders, IBer en leerkrachten hebben wij al mooie stappen van groei voor kinderen gecreëerd.
Als JG coach probeer ik zo laagdrempelig mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag van het
kind/de ouders en/of van de leerkrachten/IB-er. Volgens mij lukt dit tot nu toe aardig. Als
jullie dit anders vinden laat het mij vooral weten, want dan zoeken wij samen naar een
betere afstemming.
Ik vind het ook mooi om te zien dat kinderen mij als al extra iemand van de school zijn gaan
beschouwen.
Laatst was ik in een klas en toen gaf één kind aan: zij komt bij mij thuis en een ander kind
riep enthousiast, dat ik ook met haar moeder praat. Goed dat deze openheid er is en ook dat
ouders en kinderen een beetje ondersteuning zoeken, want ook dat maakt je een goede
ouder. Uiteraard blijft de privacy in de gezinnen waar ik kom gewaarborgd en kies je als
ouders zelf of je ervaringen wilt delen met elkaar.
Daarom ook in de Noord:
”It takes a village to raise a child”
Dit is een oud Afrikaans gezegde, waarmee bedoeld
wordt, dat bij het opvoeden en leren van kinderen
alle mensen in de directe omgeving van het kind
betrokken zijn. Het is dus de hele gemeenschap uit je
omgeving: vrienden, ouders van vrienden, docenten,
opa’s, oma’s, familie, sportclubs, kinderopvang,… die
allemaal invloed hebben op de ontwikkeling van
kinderen.
Ouders dragen niet langer alleen de
verantwoordelijkheid voor de opvoeding. De school heeft daarentegen ook niet meer het
monopolie op leren. Leren doe je overal en is niet meer gebonden aan
tijd en plaats.
Veel succes met alles en het vinden van de balans tussen ouderschap, werk en privé.
Tot ziens! Sabine Blauw JG coach verbonden aan de ST Josephschool

