Nieuwsbrief 4; 10 oktober 2018

Data om te onthouden
Voor maandag 15 oktober;
Woensdag 17 oktober;
Voor vrijdag 19 oktober;

Voor vrijdag 2 november;
Maandag 22 oktober;
Maandag 29 oktober;

Schoenendozen mee voor groep 1/2 en 3.
Afsluiting project ‘Slim opgewekt’ 10.30 uur. (zie uitnodiging)
Schoenendozen mee voor groep 4/5 en 5/6.
Schoenendozen mee voor groep 7 en 8.
Herfstvakantie (t/m zondag 28 oktober.)
Hoofdluiscontrole.

Nieuws van Jannie
Schoolplein
Waarschijnlijk is het u al opgevallen dat het schoolplein er nogal kaal uitziet. Dit komt omdat
een aantal ouders afgelopen zaterdag veel werk verzet hebben door de oude klimtoestellen
weg te halen. Deze toestellen voldeden niet meer aan de eisen en waren afgekeurd.
Er is een aanbod van de Gemeente Heerhugowaard om een klimtoestel te verplaatsen van
elders naar ons schoolplein. Het begin is er en verder zal het plein in fases vernieuwd
worden. De nieuwe directeur zal met de werkgroep het schoolpleinplan verder uitwerken.
Wij zijn de ouders die zaterdag geholpen hebben heel erg dankbaar voor het opruimen van
de toestellen.
Leerplein
Heeft u al een kijkje genomen in ons nieuwe leerplein? Het meubilair en de kasten zijn
gearriveerd en er is nu plaats voor kinderen om individueel of in groepjes in een rustige
ruimte te werken.
Personeel
Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten voor het
directeurschap van De Sint Josephschool. Zodra de naam van de nieuwe schoolleider bekend
is, wordt u op de hoogte gesteld.
Liset en Shalina zijn beiden zwanger en zullen na de kerstvakantie hun verlof opnemen.
Heel leuk, we gunnen ze van harte mooie, lieve kindjes. Met het bestuurskantoor zijn we op
zoek naar goede invallers en we hebben goede hoop dat dit ook gaat lukken.

Petra Duin, leerkracht op de maandag van groep 4/5 en donderdag/vrijdag van groep 5/6,
heeft te kennen gegeven dat haar voorkeur uitgaat naar het werken in het Voortgezet
Speciaal Onderwijs. Tot 1 november staat zij op de donderdag en vrijdag nog in groep 5/6 en
Brenda Kroon geeft vanaf deze week 5 dagen les aan groep 4/5.
Vanaf 1 november gaat daarom Angela Groenewoud op donderdag en vrijdag samenwerken
met Shalina in groep 5/6. We hebben een goed gesprek gehad met Angela en hebben er dan
ook alle vertrouwen dat zij een goede aanwinst is voor het team van De Sint Josephschool.
Mirjam Ooijevaar, onze IB-er, is na een operatie aan haar voet weer langzaam aan het
terugkomen op school. Tot de herfstvakantie op arbeid therapeutische basis en na de
vakantie is zij weer 100% aanwezig, op de dinsdag en donderdag.

Aanwezigheid Jannie
Donderdag 11 oktober bij de start
Vrijdag 12 oktober de ochtend
Maandag 15 oktober
Dinsdag 16 oktober
Woensdag 17 oktober de ochtend
Donderdag 18 oktober de middag
Maandag 29 oktober de ochtend
Dinsdag 30 oktober

Actie Schoenendoos
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Graag vragen wij uw aandacht voor Actie Schoenendoos voor
Help ons helpen 072. Dit is een stichting die minima ’s helpt
door middel van voedselpakketten, kleding, speelgoed en
donaties.
Actie Schoenendoos is een actie waarbij kinderen een schoenendoos vullen met
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen in Heerhugowaard en omstreken.
Zo laten kinderen weten dat ze denken aan een leeftijdsgenootje dat opgroeit in armoede.
Deze actie wordt opgezet door Ans de Wit, Gerda Zuurbier en Anna Ursem. Dit schooljaar
gaan de basisschool en de kerk een samenwerking aan. Actie schoenendoos is één van de
projecten die school breed wordt aangeboden. We proberen in totaal (ongeveer) 150
schoenendozen voor onze rekening te nemen. We kunnen daarbij niet zonder uw hulp!
Wilt u thuis samen met uw zoon of dochter een schoenendoos vullen?

Deze gevulde schoenendoos nemen de kinderen van groep 1/2 en 3 mee naar school vóór
maandag 15 oktober.
Groep 4/5 en 5/6 vóór 19 oktober en groep 7 en 8 vóór 2 november.
Vanaf deze data worden de schoenendozen versierd onder leiding van Ans, Gerda en
Anna.
Wat mag er allemaal in de schoenendoos zitten?
Speelgoed
Toiletartikelen
Voedsel (voornamelijk in blik i.v.m. houdbaarheid)
Snoep (spekjes, pepernoten, speculaas)
Schoolmateriaal (kleurboekje, kleurpotloden of stiften)
Kleding
Knuffels
Een tekening of gedicht
Omdat de schoenendozen door de kinderen van de basisschool gemaakt worden
is met de stichting afgesproken dat de dozen in deze leeftijdscategorie verdeeld gaan
worden. Op de doos komt een kaartje met het geslacht en leeftijd van het kind die de doos
heeft gemaakt. Op deze manier kan de stichting hier een selectie van maken.
De schoenendozen worden verzameld op zondag 11 november in de kerk om 10.00 uur. Er is
een speciale Sint-Maarten viering waarbij we denken aan het delen met elkaar. U en uw kind
worden verwacht in de kerk met een gevulde/versierde schoenendoos.
Wij hopen u hier voldoende mee te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Ans, Gerda en Anna

Hoofdluiscontrole
Bij de hoofdluiscontrole afgelopen maandag 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 29 oktober om 8.30 uur, na de herfstvakantie
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

Save the date: Uitnodiging spannende finale Detective D
Zet alvast in uw agenda: Op woensdag 17 oktober van 10:30 – 11:00 uur komen Detective D
en zijn hulpjes de Wattsons hoogstpersoonlijk langs om de code weer te activeren. Wij zien
natuurlijk dan pas of dat lukt! Alle ouders en andere belangstellenden zijn van harte
uitgenodigd voor deze spannende finale. De duurzame wensen die de kinderen van tevoren
hebben gemaakt gaan tijdens de finale in een tijdscapsule die – met een mysterieuze mist –
voor 15 jaar onder de grond wordt begraven!

Kijk voor meer informatie over de verduurzaming op www.slimopgewekt.nl

