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Krabbel van de directie 

De persconferentie van dinsdag j.l. was niet gericht op de sectie onderwijs. Wel hoorde 

ik duidelijk dat wij voor elkaar moeten zorgen en aan elkaar moeten denken. Daarom 

wil ik de ouders vragen om een mondkapje te dragen als zij in de school komen. Dit kan 

zijn voor een bezoek aan een klas, een afsluiting van een project, een oudergesprek etc. 

Het mondkapje draagt u als u in beweging bent. Als u op een vaste plek zit, mag u het 

mondkapje af doen. Wij doen het met elkaar en wij zorgen voor elkaar.  

Achter de schermen wordt er al hard gewerkt aan de feestdagen. In deze Juliaandacht 

kunt u alvast de tijden vinden en in de bijlage zit een belangrijke brief.  

Wij gaan beginnen aan een periode vol feestelijkheden. Ik ben benieuwd hoe dat op de 

JvS gevierd gaat worden.  Ik ben dol op Sinterklaas. Wij hopen dat alles wat bedacht is 

door de OC en de werkgroepen ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Wij blijven 

de regels rondom Covid goed volgen en zullen u infomeren zodra er veranderingen 

doorgevoerd zullen worden. 

Fijne novembermaand. 

Groeten, 

Saskia 

 

 

 

De invalpool is leeg…… 

Het lerarentekort is nu ook voelbaar en zichtbaar in onze regio. De afgelopen weken is 

het bijna iedere keer gelukt om vervanging te vinden voor een groep, maar het wordt 

steeds moeilijker. Intern zijn wij oplossingen aan het bedenken. Het lijstje invallers is 

klein. Het kan in de toekomst echt gebeuren dat wij een keer geen invaller hebben.  

Heeft u een lesbevoegdheid? Heeft u interesse om op het invallijstje te komen? Laat het 

mij weten! Ook een goede tip is altijd welkom. 
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Agenda  

5 nov De laatste dag van juf Janneke A. Zij gaat genieten van haar 

zwangerschapsverlof 

8 nov GGD screening groep 2 

11 nov Sint Maarten 

26 nov Maandsluiting groep 5 

 

Er is er een jarig…….. 

In november zijn er weer veel kinderen jarig. Ieder kind ontvangt een leuke 

kaart namens alle juffen en meesters. Alvast van harte gefeliciteerd en wij 

wensen jullie een fijne dag! 

Kinderboekenweek 

Wat een geweldige kinderboekenweek hebben wij gehad. De afsluiting op het plein was 

een zonnig feestje!  

Boekhandel Laan had tijdens de Kinderboekenweek een leuke actie. Koop in oktober een 

boek bij Laan en lever je kassabon in op school. Voor 10% van dat bedrag mag de school 

" gratis" nieuwe boeken uitzoeken.  

Massaal hebben jullie daar gehoor aan gegeven. Er is voor 1042 euro aan bonnen 
ingeleverd. 
Heel erg bedankt hiervoor, want wij kunnen bij Laan een aantal nieuwe boeken 
aanschaffen. Volgend jaar weer!?!? 
 
Nieuwe leerlingen 

Er zijn ontzettend veel rondleidingen op school voor (mogelijke) toekomstige nieuwe 

leerlingen. Wij vinden het fijn om ruim van de voren te weten wanneer een kind 4 jaar 

gaat worden en ingedeeld mag worden in een groep 1. Heeft u thuis nog een broertje of 

zusje in de leeftijd van 2/3 jaar? Kom een inschrijfformulier halen of maak een afspraak 

voor een rondleiding en/of  kennismaking 
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De MR van de JvS 

 

Hieronder een foto van de mensen die op dit moment in de MR zitten en functioneren 

als een kritische partner van onze nieuwe directeur Saskia, met op de achterste rij: 

Maaike (leerkracht groep 5), Tanya (leerkracht groep 4), Robert (vader groep 5), Els 

(moeder groep 3, 5 en 6) en op de voorste rij: Barbara (moeder groep 5 en 7), Gerda 

(leerkracht groep 4 en 6). Als oudergeleding behartigen wij ook de belangen van de 

ouders: dus mochten jullie iets willen delen; spreek ons gerust aan op het schoolplein. 

De vergaderdagen van dit schooljaar zijn: 8/12, 31/1, 10/3, 13/4, 17/5 en 29/6. 

 
 

Verlofaanvragen 

De meeste leerlingen zijn leerplichtig. Zij gaan alle dagen naar school. Soms zijn er 

gelegenheden waarbij het kind niet naar school kan komen. Dan kunt u bij mij of bij de 

leerkracht een verlofaanvraag  ophalen. Dit formulier kunt u ingevuld bij mij inleveren.   

Dit doet u 6 a 8 weken voor de datum van het mogelijke verlof. Ik check of de reden van 

het verlof rechtsgeldig is. Bij twijfel neem ik contact met u op en met de 

leerplichtambtenaar. Regelmatig ontvangen directeuren een bezoek van de 

leerplichtambtenaar om de verlofaanvragen te bespreken en te controleren. 

Mocht u een verlofaanvraag willen doen, zorg dan dat u op tijd bent met aanvragen. Dat 

geeft mij tijd om de aanvraag goed te beoordelen en te verwerken.  
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Op tijd op school! 

Om 8.30 uur start de school. Het is fijn en belangrijk om met elkaar de dag te starten in 

de klas. Wij zien dat veel kinderen eigenlijk te laat komen. Zorg dat je op tijd bij school 

bent. Je bent welkom vanaf 8.15 uur. Om 8.30 uur sluiten de buitendeuren.  

Kiekjes uit de klas 

 

 

 

  

  

  

 

Sinterklaas en Kerst 
 
Er worden al vragen gesteld over de tijden van de feestdagen op school. Daarom geef ik 
u nu alvast een voorzetje. Noteert u het vast in de agenda? 
 
Vrijdag 3 dec vieren wij Sinterklaas. “Zou de goede Sint wel komen…….?” 
Groep 1-3 : 8.30-12.00 uur  Groep 4-8: 8.30-14.00 uur 
De groepen 4 t/m 8 zullen op deze dag een continurooster draaien. 
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Op woensdag 22 december hebben de leerlingen een kerstdiner van 17.30-18.30 uur.  
Ouders zijn welkom op het plein voor wat lekkers en een muzikale verrassing. (mits 
coronaregels niet veranderen) 
 
Donderdag 23 december om 15.30 uur begint de vakantie voor ons allemaal.  
Vrijdag 24 dec zijn alle leerlingen vrij. 
 
 
  

 

Opvoeden is leuk! Maar ook makkelijker gezegd dan gedaan, want 

soms….. 

 luistert mijn kind zo slecht, 

 word ik zo ongeduldig tijdens het eten, 

 ben ik het geruzie tussen mijn kinderen zo beu, 

 denk ik wat hebben pubers toch een grote mond, 

 maak ik mij zorgen om mijn kind 

 wil ik er gewoon even met iemand over praten. 
 

Mijn naam is Ellen Labree, ik werk als jeugdverpleegkundige bij GGD Hollands 

Noorden. Naast mijn werk als jeugdverpleegkundige ben ik ook pedagogisch adviseur 

van het opvoedspreekuur. Het opvoedspreekuur is er voor ouders, verzorgers en 

beroepskrachten die vragen hebben over alles wat met opvoeden en opgroeien van 

kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar te maken heeft. Vanuit mijn eigen werkervaring en 

vanuit de Triple P methode ‘Positief Opvoeden’ kijk ik samen met u naar een oplossing 

die het beste bij uw vraag past. Meerdere gesprekken zijn mogelijk. Het 

opvoedspreekuur wordt gefinancierd door de gemeente, u hoeft geen kosten te maken. 

Mocht u vragen over de opvoeding van uw kind hebben dan mag u mij mailen naar 

onderstaand adres en maak ik een afspraak met u op een plek en tijdstip dat ons beiden 

past. 

Ik ben te bereiken op mailadres: elabree@ggdhn.nl 

U kunt ook contact opnemen met het hoofdkantoor van GGD Hollands Noorden door te 

bellen naar telefoonnummer 088 0100550 en vragen naar Ellen Labree. 

Met vriendelijke groet, 

Ellen Labree 

Jeugdverpleegkundige GGD Hollands Noorden 

mailto:elabree@ggdhn.nl
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