Nieuwsbrief 5: 6 oktober2017

Data om te onthouden:
Maandag 9 oktober: Bezoek van de wethouder “Duurzaamheid
Maandag 9 oktober: Bezoek van pastor Hans Bruin
Maandag 16 oktober: luizencontrole groep 5/6
Vrijdag 20 oktober: studiedag, de kinderen zijn vrij.
Informatie van directeur Jannie Baron:
Op 10 oktober is de dag van de Duurzaamheid en op deze dag worden er landelijk allerlei
acties gehouden om aandacht te geven aan Duurzaamheid. Eén van de acties is het
voorlezen van een duurzaam verhaal op duizenden scholen. Dit jaar zal er voorgelezen
worden uit het boekje “de Wereld van Voedsel” .
Bij ons op school wordt er op 9 oktober om 11.30 uur voorgelezen aan groep 8 door de
wethouder “Duurzaamheid”van Heerhugowaard. Tevens wordt er een wedstrijd
georganiseerd in samenwerking met de NeroZero-woning die in Heerhugowaard wordt
gebouwd. (In deze woning komt een lab waar innovatieve technieken getest en
geïmplementeerd worden, die naast energie producerend ook comfortabel en gezond zijn.)
Op maandag 9 oktober vertelt pastor Hans Bruin in groep 4 over de communie en in groep 5
geeft hij informatie over de werkzaamheden van de misdienaar.
Jannie is aanwezig:
-

Maandagochtend
Dinsdag
Donderdag

ZIEN!
Aankomende week is het voor u, als ouder, weer tijd om de ZIEN! vragenlijst over uw
kind(eren) in te vullen. Wij gebruiken ZIEN! om de sociaal emotionele ontwikkeling van uw
kind(eren) in kaart te brengen.
De kinderen (in groep 5 t/m 8) en de leerkrachten vullen ook een
vragenlijst in. Zo kunnen alle antwoorden vergeleken worden en
eventuele bijzonderheden besproken worden in een 10
minutengesprek.
Deze gesprekken staan begin november gepland. Omdat wij
onlangs nog met alle ouders een gesprek hebben gehouden n.a.v.

de Gouden weken worden deze gesprekken alleen gehouden op uw verzoek of als de
leerkracht u uitnodigt voor een gesprek.
Verdere uitleg over het invullen van de vragenlijst en meer informatie over ZIEN! krijgt u
aankomende week via de mail.
Wij hopen op uw medewerking.
De Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek is afgelopen woensdag landelijk van start gegaan en loopt tot 15
oktober. Het thema van dit jaar is ‘Griezelen’. Onder het motto: Gruwelijk eng!
Op onze school hebben de juffen een ‘Gruwelijk enge’ opening verzorgd op het schoolplein.
Er klonk een spannend muziekje en de verklede juffen liepen al lezend over het schoolplein
te griezelen.
Sofie uit groep 8 heeft daarna prachtig een griezelgedicht voorgedragen en met alle
kinderen werd het lied van de Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’ van Kinderen voor
Kinderen gezongen en gedanst.
Een aantal leerlingen van groep 8 hebben in de andere groepen, in tweetallen, een griezelig
gedicht voorgelezen.
Tijdens de Kinderboekenweek worden er in elke klas extra activiteiten, op het gebied van
leesbevordering, georganiseerd door de leerkrachten. Doet u thuis ook mee? Lees
bijvoorbeeld extra voor of lees een griezelig verhaal met uw kind.
Naar aanleiding van de Kinderboekenweek kwam
meester Rob van de bibliotheek bij groep 1/2 in de
klas.
Wij hebben samen een luisterboek gemaakt met
behulp van het prentenboek Aaa-Woe!

De kinderen waren heel goed in dierengeluiden maken en het was leuk om je eigen stem
terug te horen.
In de school zijn er ook plotseling overal enge deuren… Betreden op eigen risico!

Groep 5/6 heeft weer heerlijk creatief gedaan deze week! Skeletten gemaakt van
wattenstaafjes, wat zijn ze mooi geworden hè?
Zouden de kinderen van groep 5/6 kastanjes mee willen nemen maandag? Daar gaan zij wat
leuks mee doen maandag.

Ademtraining met juf Karina
In het kader van de gezonde weken heb ik mij in
de klassen mogen voorstellen als ademcoach.
Vorig jaar ben ik met deze opleiding begonnen en
nu afgerond. Na een korte uitleg wat het coachen
inhoud, en dat zuurstof en goed ademen
belangrijk voor je gezondheid is gingen wij met de
hele klas 'tonen'.
Tonen' begint met een diepe inademing en
uitademen met een luide A-klank en stampen met
je voeten en 'slaan' met je handen tot je niet
meer kan.
Daarna ga je heel diep ademen!

Dit is een snelle en leuke manier om veel zuurstof naar binnen te krijgen en je te ontladen
van spanningen in je lijf!
Dit gaan wij zeker nog vaker toepassen ! 😉
Even voorstellen: de stagiaires in groep 6/7 en 8.
Mijn naam is juf Noortje en ik ben 18 jaar oud. Ik zit nu in het eerste jaar
van de opleiding tot Lerares Basisonderwijs op de Hogeschool Ipabo in
Alkmaar, omdat ik over vier jaar graag zelf voor de klas wil staan. Voor
mijn opleiding loop ik nu elke maandag stage in groep 6/7 bij juf Liset.
Daarbij heb ik om de 5 weken een stageweek, dan loop ik de hele
schoolweek mee in groep 6/7. Ik mag soms zelf een les geven en help de
kinderen als er vragen zijn. Ik heb het erg naar mijn zin!

Hoi allemaal,
Ik ben Renée Dekker. Ik woon in Heerhugowaard centrum en ik ben
19 jaar.
Vorige week maandag ben ik begonnen als stagiaire in groep 8 en ik
blijf tot januari bij groep 8 in de klas.
Ik ben dit jaar begonnen aan de Ipabo in Alkmaar.
Mijn hobby is handbal. Ik handbal in Heerhugowaard bij Tornado. In
mijn vrije tijd werk ik op zaterdag en elke zondag handbal ik.
Hoofdluis
Afgelopen maandag hebben wij de gehele school gecontroleerd op hoofdluis.
Er is gebleken dat alleen in groep 5/6 neten zijn.
Maandag 16 oktober controleren wij nogmaals groep 5/6.
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).

