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Krabbel van de directie
Ik loop door de gangen, de deuren staan open en ik kan meekijken met de lessen in de
klassen. Een knipoog of een zwaai naar een leerling en soms word ik met een knuffel
ontvangen op de gang. Alle groepen zijn begonnen en “de trein” is gelijk gaan rijden. De
studiedagen voor de leerkrachten stonden (en staan) in het teken van Nieuwsbegrip
(onze methode begrijpend lezen) en Teach like a Champion (Duncan en Stefan zijn onze
trainers). Heeft u gehoord van de ROL? Vraag er eens naar bij uw kind. Met het
structureel aanbieden van dezelfde Teach-technieken werken wij aan een doorgaande
lijn binnen de JvS. Dat maakt het werken met de technieken effectief. Dat maakt ons
onderwijs effectief en productief en de betrokkenheid en motivatie van leerlingen
groeit. In de Juliaandacht van oktober zullen wij u meer vertellen over de ontwikkelingen
op onderwijskundig gebied.
De pauze loopt ook goed. Deze periode staan o.a. balanceren, evenwicht en bewegen op
muziek centraal tijdens de pauze. Deze week worden daar ook de “rust” plekjes aan
toegevoegd. Wij ervaren een fijne samenwerking met Forte.
Wij zijn goed begonnen en dat is erg fijn!
Groeten,
Saskia
Agenda
22 sept

Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag

6 oktober

Opening Kinderboekenweek

10 oktober

Ouderavond : Willen (w)eten

13 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek met een boekenmarkt op het plein

Ik kreeg een aantal vragen over Goede Vrijdag en de vrije onderbouwmiddagen. Ik wil u
laten weten dat de kalender met vrije dagen klopt.

Wisseling in de groepsbezetting
Wij zijn goed begonnen, maar toch hadden wij nog een dag open staan. Juf Marjan
werkt 4 dagen en wij hadden nog niemand naast Marjan. Wij kunnen dat niet blijven
oplossen met losse invallers. Daarom hebben wij ervoor gekozen om meester Bas in
groep 5A te plaatsen. Meester Stefan gaat dan weer fulltime de groep in. Zijn ambulante
tijd als bouwcoördinator vervalt. Daar komt later een oplossing voor.
Meester Bas werkt op dinsdag en donderdag in groep 4 en op maandag in groep 5A.
Juf Marjan werkt van dinsdag t/m vrijdag.
Schooltijden
Om 8.15 uur komen er twee leerkrachten naar buiten. Zij zullen de deur om 8.25 uur
openen, zodat iedereen naar binnen kan. Om 8.30 uur sluiten wij de deuren, dan
beginnen de lessen in de klas. Wilt u weer even aandacht hebben voor de starttijd? Dan
kunnen de lessen tijdig beginnen en missen de leerlingen niet het startmoment in de
groep. Een zeer belangrijk en goed moment.
Thema-avond voor de ouders:

“ Willen (w)eten”
Wat zit er in jouw lunchtrommel?

Op maandag 10 oktober van 19.15 tot 20.30 uur organiseren wij een ouderavond met
Voedingscoaches 3.0. Een avond vol informatie en inspiratie.
Wat zit er in die trommel? Wat geeft u mee? Wat heeft een kind nodig aan
voedingsstoffen om actief en betrokken te blijven gedurende de lesdag?
De officiële uitnodiging volgt via Social Schools, maar zet het vast in uw agenda.

Op de fiets/step naar school?
Wat fijn dat je op de fiets/step naar school komt. Denk even de plekken waar
geparkeerd kan en mag worden. De fietsen/steppen van groep 1-2 mogen op het plein
geparkeerd worden. De fietsen/steppen van groep 3 t/m 8 buiten het schoolplein in de
fietsenrekken.
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Berichten via Social Schools
Wat kunt u allemaal via Social Schools doorgeven?
•
•

•

Als uw kind ziek is kunt u dat melden via Social Schools. Alle leerkrachten kijken
bij de start van de lesdag of er leerlingen ziek zijn.
Een tandarts- of doktersbezoek kan doorgegeven worden. Wilt u dan de tijd
aangeven van de afspraak en het moment van vertrek en terugkomst (een
bezoekje duurt nooit een hele of halve dag, dus wij verwachten de leerlingen ook
weer terug op school).
Een kind wat door een oppas opgehaald gaat worden of met iemand anders
meegaat kunt u via Social Schools doorgeven (vaak het geval bij jonge
leerlingen).

De leerkrachten van groep 1-2 staan in de ochtend vaak buiten bij de deur. Zij
verwelkomen de leerlingen en maken het eerste contact. Als ouders dan iets doorgeven
over huisarts of spelen bij een ander kind, dan onthouden zij dat niet altijd. Ook heeft de
leerkracht op dat moment te weinig aandacht voor andere leerlingen die naar binnen
lopen. Dus maak gebruik van Social Schools.

Jeugdverpleegkundige en opvoedadviseur bij GGD Hollands Noorden

Opvoeden is leuk! Maar ook makkelijker gezegd dan gedaan,
want soms…..
•
•
•
•
•
•
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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 te vragen naar Ellen Labree.
Met vriendelijke groet,
Ellen Labree
Jeugdverpleegkundige en opvoedadviseur bij GGD Hollands Noorden
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Dans vanuit je hart
Kom je ook dansen samen met je (klein)kind?

Zondag 2 oktober van 9.30 – 10.30 uur

Wat : Dansworkshop. Danservaring is niet nodig. We dansen zonder pasjes, vanuit het hart.
Voor wie: (Groot)ouders en kinderen 3 t/m 12 jaar
Waar: Gymzaal 1e Groenelaan 62 Castricum
Door: Margreet Rodenburg Lifecoaching en Dans
Kosten: €6 per persoon
Aanmelden bij Margreet: rozequarts@hotmail.com
Meer info: www.margreetrodenburg.nl/dans
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