Nieuwsbrief 2, 15 september 2017
Data om te onthouden:
Week van 18 september: oudergesprekken Gouden weken
Woensdag 27 september: sportdag
Woensdag 27 september: start kinderpostzegels
Maandag 2 oktober: controle hoofdluis
Donderdag 5 oktober: staking leerkrachten
Informatie van directeur Jannie Baron:
Onderwijsstaking op donderdag 5 oktober
Wilt u er rekening mee houden dat er op De Sint Josephschool op donderdag 5 oktober geen
les wordt gegeven, omdat de leerkrachten gaan staken in Den Haag.
Het bestuur van Atrium steunt de staking en stelt de leerkrachten in de gelegenheid om hun
werk op die dag neer te leggen.
We volgen hiermee het beleid van Stichting Atrium.
Er wordt dan gezegd dat het om de salarissen gaat van de
leerkrachten, dat is niet waar het de leerkrachten echt om
gaat, zij voelen grote werkdruk, bij ziekte zijn er geen
invallers te krijgen, het vak moet aantrekkelijker gemaakt
worden en de grootste wens is kleinere groepen en meer
handen in de klas.
Voor mensen in het onderwijs is het heel lastig om niet te
gaan werken, want zij weten dat zij kinderen duperen en
het werkende ouders moeilijk maken. De nood is nu hoog,
wij vragen uw begrip.
Aanvraag vergoeding ouderbijdrage schooljaar 2017-2018
De gemeente Heerhugowaard heeft besloten de vrijwillige ouderbijdrage te vergoeden voor
kinderen uit gezinnen waarvan de ouders een laag inkomen hebben. De regeling is
gekoppeld aan de Huygenpas. Ouders die in het bezit zijn van deze pas kunnen bij een laag
inkomen voor een vergoeding in aanmerking komen. (basisonderwijs maximaal € 55,00)
Denkt u dat dit voor u van toepassing is, dan kunt u bij de directeur Jannie Baron terecht
voor verder informatie.

Ouderavond dinsdag 12 september
Een grote groep ouders bezocht de jaarlijkse ouderavond. De flappen met daarop uw
wensen en tips wordt op dit moment uitgewerkt en sommige zaken kunnen gelijk aangepakt
worden. Indien mogelijk sta ik ’s morgens bij de deur en ik probeer op woensdag aan het
begin van de ochtend op school te zijn. Wordt vervolgd.
Bedankt voor uw komst en uw inbreng.
Aanwezigheid Jannie aankomende weken;
Dinsdag 19 september
Donderdag 21 september
Maandag 25 september(ochtend)
Woensdag 27 september (start)
Vrijdag 29 september (start)

Woensdag 20 september(start)
Vrijdag 22 september(start)
Dinsdag 26 september
Donderdag 28 september

Formulieren
Er komen al veel formulieren terug om de belmap op orde te maken en ook de
toestemmingsformulieren voor het gebruik van foto’s en beeldmateriaal van uw kind.
Heeft u deze formulieren nog niet ingeleverd, dan is het erg prettig als dit op korte termijn
gebeurt.
Denkt u ook nog aan uw Gouden weken vragenlijst, graag zo spoedig mogelijk mailen naar
de leerkracht.
Sportdag op 27 september
Helaas viel de vorige sportdag in het water, daarom hebben we nu
een sportdag aan het begin van het jaar gepland.
De sportdag, voor gr. 1 t/m 8, zal plaatsvinden op woensdag 27
september.
Voor de vakantie hebben de hulpouders al informatie gekregen wat
de bedoeling is van deze dag.
Wij verwachten de kinderen gewoon om half 9 in de klas.
De kinderen moeten deze dag zelf eten en drinken meenemen voor de pauze om ong.
10.00 uur. U kunt uw kind om 12.00 uur weer ophalen op de sportvelden achter de school.
Wij hopen natuurlijk op een zonnetje!

Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week zijn we gestart met de ‘letterkast’.
De letter W is aangeboden in de groep en de kinderen mogen iets meenemen van thuis, als
je aan het begin van een woord W hoort.
Met een raadspelletje door middel van ‘slimme’ vragen proberen de andere kinderen te
achterhalen welk voorwerp/woord het is.
Dit voorwerp krijgt een naamkaartje en krijgt een plekje op de kast bij de letter W. We geven
de letter ook aan de kinderen mee naar huis. Na ong. twee weken komt er weer een nieuwe
letter aan bod.
Tip voor thuis: Een letterhoekje maken en er spulletjes bij zoeken. Leuk om alle woorden
tegen papa of mama te vertellen en misschien willen die er wel woorden bijschrijven?

Nieuws uit groep 5/6
Hebben jullie onze beroemdheden uit groep 5/6
ook al zien schitteren?!
Thomas B., Geert en Lars waren te zien in het
Jeugdjournaal van woensdag 13 september.
Ook Maarten, Anneroos, Isa en Liz zagen
gebeuren dat er een boom omwaaide.
Kijken jullie de aflevering van het Jeugdjournaal
ook terug?

Training Rots en Water.
21 september start er weer een weerbaarheidstraining voor kinderen van groep 7 en 8.
Verdere informatie kunt u lezen in de bijlage.

De typecursus van Typetuin
Op 2 november 2017 om 15:30 uur staat op onze school de start van de klassikale
typecursus van de Typetuin gepland. Helaas zijn er op dit moment onvoldoende
aanmeldingen. Wij zouden het jammer vinden wanneer de cursus niet door kan gaan.
Ouders/ verzorgers die nu hun kind(eren) inschrijven krijgen daarom alsnog de
vroegboekkorting van 30 euro welke tot 1 augustus geldig was. U betaalt dan 145 euro ipv
175 euro. Deze korting wordt bij inschrijven automatisch verrekend. Inschrijven kan
via www.typetuin.nl/aanmelden. Voor meer info kijkt u op www.typetuin.nl of belt u naar
013-5220579.
Een week voor de start ontvangt u bericht of de cursus doorgaat.
Het Langedijker Kampioenschap Apenkooi.
Bestemd voor: groep 4 t/m 8 op zondag 15 oktober 2017
Locatie: Sporthal Geestmerambacht.
Organisatie in handen van: Gymnastiekvereniging D.V.V.
Toelichting
Voor veel kinderen is het elk jaar weer het hoogtepunt van de gymlessen: De Apenkooi les.
Vanwege het enorme plezier dat kinderen daar aan beleven hebben we nu besloten daar
ook een “officieel” kampioenschap van te maken. Dit is uitgemond in het Langdijker
Kampioenschap Apenkooi (LKA).
Even voor degene die het niet weten. Apenkooi is het spel waarbij de zaal vol staat met
zoveel mogelijk toestellen en waarbij je niet op de grond mag komen.
Teams en/of individueel.
Het Kampioenschap staat open voor
individuele deelnemers en (vrienden)teams.
Een team bestaat uit 3 of 4 jongens en
meisjes en kan komen uit de groepen 4,5,6,7
of 8. Een team wordt begeleid door een
ouder of andere volwassene. Kinderen die
geen team kunnen maken kunnen ook mee
doen. Zij worden door de organisatie in een team geplaatst.
Wedstrijd.
Het LKA bestaat uit 2 spelonderdelen. We doen dit in de grootste apenkooi die je ooit hebt
gezien. Het eerste spel bestaat uit een spel waarbij elk team zoveel mogelijk anderen moet
tikken. In het tweede spel staat iedereen er alleen voor en kijken we wie het langst uit
handen van de Supertikkers kan blijven. Natuurlijk sluiten we af met de prijsuitreiking. De
winnaar wint de “Gouden Banaan” trofee.

Opgeven.
Voor informatie over deelname en om je op te geven kijk je op www.dvvlangedijk.nl
Je kunt je t/m 1 oktober opgeven.
De kosten voor deelnemen bedragen 12,50 euro per team. Een team bestaat uit 3 of 4
kinderen.
Als je als individuele deelnemer, of met een tweetal, mee wilt doen kost dat 4 euro p.p.
Ga jij ook voor die Gouden Banaan? We zien je graag op 15 oktober!

