Nieuwsbrief 1; 5 september 2018

Data om te onthouden
Dinsdag 11 september;
Week van 17 september;
Maandag 1 oktober;
Dinsdag 2 oktober;

Jaarvergadering en informatieavond 19.30 uur
Oudergesprekken Gouden weken
Hoofdluiscontrole
Informatieavond KiVa

Nieuws van directeur Jannie Baron
Het schooljaar is gestart en wij hebben er allemaal veel zin in om er een mooi jaar van te
maken. Zo zijn we al in de vakantie gestart met een studiedag over KIVA, dat is de nieuwe
sociaal emotionele methode die we met ingang van dit schooljaar invoeren.
Uit onderzoek blijkt dat op KIVA:







Het school- en leerklimaat sterk verbetert;
de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het
oplossen daarvan (curatief);
depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te
verhelpen.

''KIVA houdt een manier van werken en omgaan met elkaar in. Het leert je wat pesten is
en welke rol een ieder daarin heeft, maar vooral ook hoe je elkaar kunt helpen om het
prettig te hebben op school (en thuis).'' Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en
dus niet op specifieke individuen zoals pesters, slachtoffers of kinderen met veel of weinig
vriendjes en vriendinnetjes.
Dinsdag 11 september is de eerste ouderavond en dan zal ik de nieuwe leerkrachten aan u
voorstellen en ook in deze Nieuwsbrief stellen nieuwe mensen zich voor.
Voortaan komt de Nieuwsbrief om de twee weken op woensdag en de eindredactie is in
handen van juf Mariska.
Komend weekend wordt er weer een oproep gedaan voor een nieuwe directeur, voorlopig
blijf ik nog tot er een geschikte kandidaat is gevonden. Het is mijn taak om er voor te zorgen
dat de nieuwe leidinggevende soepel het ingezette beleid kan voortzetten. Dat zijn vooral
voorbereidende taken. De jaarkalender met alle belangrijke data en informatie ligt bij de
drukker en ontvangt u zo spoedig mogelijk.

Aanwezigheid Jannie
Maandag 10 september de ochtend
Dinsdag 11 september
Woensdag 12 september bij de start
Vrijdag 14 september de ochtend
Maandag 17 september de ochtend
Dinsdag 18 september
Woensdag 19 september de ochtend
Vrijdag 21 september de ochtend

Even voorstellen
Beste ouders en verzorgers,
Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Petra Duijn en ik
zal komend schooljaar werkzaam zijn in de groepen 4/5 en 5/6. Ik
ben getrouwd met Marcel en samen hebben wij vier kinderen in
de leeftijd van 9 tot en met 15 jaar. We wonen in Langedijk, waar
ik de afgelopen 11 jaar ook werkzaam ben geweest. Daarvóór
was ik 9 jaar werkzaam op diverse scholen van Alkmaar tot
Amsterdam.
Ik heb er veel zin in dit schooljaar te starten op de St
Josephschool en hoop u snel te ontmoeten!

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Brenda Kroon en dit schooljaar komen jullie mij
tegen in groep 4/5.
Hier zal ik vier dagen werkzaam zijn van dinsdag t/m vrijdag.
Ik ben 25 jaar oud en woon in Noord-Scharwoude.
Voor een persoonlijke kennismaking kun je altijd voor schooltijd
of na schooltijd langskomen.

Gouden weken
Zoals u misschien wel gehoord heeft van uw kind, zijn wij ook dit schooljaar gestart met de
gouden weken. Hier horen ook de oudergesprekken bij. Deze zullen plaatsvinden in de week
van 17 september. U krijgt binnenkort van ons een vragenlijst en inschrijvingsmogelijkheid
hiervoor.
Bij deze gesprekken is het de bedoeling dat u, als ouder, vertelt over uw kind.
De leerkrachten kunnen door deze informatie beter inspelen op de behoeften van uw kind.

Schoolplein weer netjes
Misschien is het u opgevallen, maar na de vakantie is er op
het schoolplein hard gewerkt om alles weer onkruid- en
zandvrij te maken. Een aantal oude materialen zijn
afgevoerd.
De dug-outs zullen eerdaags ook verdwijnen. Wij willen alle
vrijwilligers (schoolpleinploeg) ontzettend bedanken dat
jullie dit hebben gedaan, wij zijn erg blij met het resultaat!
Mocht u als ouder ook willen helpen om het schoolplein
netjes te houden, u kunt zich altijd aanmelden bij Karina. Hoe meer handen en
(tuin)gereedschap, hoe makkelijker het gaat!

Werkgroep hoofdluis
Bij de eerste hoofdluiscontrole na de zomervakantie is er GEEN hoofdluis en/of neten
geconstateerd.
Iedere eerste maandag van de maand controleren wij de gehele school, wij verzoeken u dan
ook rekening te houden met de haardracht van uw kind(eren); geen invlecht, matig met
haargel. Tijdens de controle halen wij vlechten en staarten los om goed te kunnen kijken.
Bij constatering van neten/hoofdluis herhalen wij de controle na 2 weken en worden de
betreffende ouders geïnformeerd.
De eerstvolgende controle zal zijn op maandag 1 oktober om 8.30 uur
Wanneer u in de tussentijd neten/luizen constateert bij uw kind(eren), verzoeken wij u dit
door te geven aan de contactpersoon van de werkgroep hoofdluis
Karin Zuurbier (telnr. 06-54977507).
Vriendelijke groet,
de Werkgroep hoofdluis
Karin Zuurbier, Amber Bakker, Dionne Jillings, Fenny Zuurbier, Ilse Klaver, Ingrid Bakker, Kim
Liefting, Martina van Langen, Shelly van Poorten, Corina van Beek, Mariska Jonker en Cindy
Overtoom

Talentvolle jongens- en meiden uit de Noord,
Inmiddels wordt kinderkoor: “De Vrolijke Noot” meer en meer een begrip in
De Noord! Het koor bestaat uit 14 enthousiaste kinderen die iedere
dinsdagavond nieuwe liedjes leren.
Lijkt het jou ook leuk om samen te zingen? Geef je dan nu op! Iedere
dinsdagavond oefenen wij van 18:45 tot 19:30 uur in de kerk. De eerste
oefenavond vindt plaats op dinsdag 11 september.
Voor vragen of info, stuur gerust een mailtje of bel ons.
Anders tot de 11e?!
Muzikale groet,
Anna, Jorien & Jill
Jorien: 06-13383203 / Jill: 06-53764218
kinderkoordenoord@hotmail.com
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫

Detective D komt langs op de Sint Josephschool
De Sint Joseph school verduurzaamt!
Stichting Atrium investeert in de toekomst. In september 2017 werd de Duizend
Eilandenschool in Noord-Scharwoude al verduurzaamd en nu volgen ook de andere scholen
(St. Joseph, Paus Johannesschool en St. Maarten) van de stichting. Zo werden er eerder dit
jaar al 70 zonnepanelen op het dak van de St. Josephschool gelegd en in de zomervakantie
kwam daar ook de ledverlichting bij. Deze technische verduurzaming werd grotendeels
vanuit de reserves van de stichting en mede dankzij een subsidie van de provincie NoordHolland bekostigd.
Naast de winst die deze investering voor het milieu oplevert, zal ook de energierekening van
de scholen op den duur dalen. Deze winst maakt het mogelijk meer geld te investeren in het
onderwijs en de leerkrachten.
Een mooi initiatief dus, dat werd genomen vanuit de waarden gedreven doelstellingen van
stichting Atrium om duurzaamheid in educatie over te brengen op onze nieuwe generatie
kinderen. Daarom gaat de verduurzaming verder dan techniek alleen. Er zal er op alle 5 de
scholen een bewustwordingscampagne komen om de kinderen mee te nemen in de
verduurzaming. Op de St. Joseph school start deze vanaf maandag 1 oktober onder het
motto; Speur mee met Detective D!
Speur mee met Detective D!
De campagne begint met een videobericht van Detective D waarin hij de kinderen om hulp
vraagt. Het nieuwe zonnestroom-systeem heeft om goed te werken namelijk een update
nodig. Alleen is de activatiecode opgegeten door hondjes! Gelukkig ontdekt Detective D dat
de kinderen aan de hand van diverse opdrachten de code kunnen achterhalen.
Op woensdag 17 oktober van 10:30 tot 11:00 is de finale van Detective D! Ouders en
andere belangstellenden zijn daarbij van harte welkom. Eén van de opdrachten die de
kinderen doen, is het maken van duurzame wensen. Deze wensen gaan tijdens de finale in
een tijdscapsule die – met een mysterieuze mist – voor 15 jaar onder de grond wordt
begraven. En natuurlijk wordt het spannend of het Detective D en de leerlingen lukt om op
tijd de juiste code in te voeren! Kortom een bloedstollende en spectaculaire finale!
Tijdens het feest wordt er gefilmd en gefotografeerd en kan het zijn dat jouw kind te zien is
op foto’s of een filmpje. Deze foto’s worden bijvoorbeeld gebruikt voor een bericht in de
krant of op social media. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, geef dit dan aan bij de
schooldirectie.
Kijk voor meer informatie over de verduurzaming op www.slimopgewekt.nl

