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Onze gouden regels
zijn aardig voor elkaar
lossen problemen op
zijn rustig in de school
houden de school en spullen netjes

Inloopspreekuur schoolverpleegkundige of schoolcoach

Onze schoolverpleegkundige en schoolcoach houden weer inloopspreekuur. U kunt hier terecht
met al uw vragen betreffende de gezondheid van uw kind, slaapproblemen, (kleine)
gezinsproblemen, opvoedvragen, zorgvragen, aanbieden van trainingen o.a. op het gebied van
weerbaarheid. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar specialistische hulp als u dat wenst.
Voor het inloopspreekuur hoeft u geen afspraak te maken. Ook is overleg met de leerkracht of
intern begeleider niet noodzakelijk.
Wat er besproken wordt tijdens het inloopspreekuur blijft tussen u en de verpleegkundige of
coach, tenzij het van belang is dat de school op de hoogte wordt gesteld. Dit gebeurt alleen in
gezamenlijk overleg of dit zal de verpleegkundige of coach met u bespreken.
De spreekuren vinden plaats in het kamertje bij de hoofdingang en staan ingepland op:
Wo. 30 jan. 2019
08:30 – 09:30 uur
Verpleegkundige
Vr. 15 febr. 2019
14:00 – 15:00 uur
Schoolcoach
Wo. 27 maart 2019
08:30 – 09:30 uur
Verpleegkundige
Vr. 26 april 2019
14:00 – 15:00 uur
Schoolcoach
Wo. 29 mei 2019
08:30 – 09:30 uur
Verpleegkundige
Vr. 26 juni 2019
14:00 – 15:00 uur
Schoolcoach

Mediamasters 2018

Groep 7 heeft meegedaan aan de Mediamasters. Een online game waarin
de kinderen veel leren over het gebruik en misbruik van media. Van
nepnieuws tot hacken, van privacy tot programmeren, alle onderwerpen
kwamen voorbij.
Ook thuis konden de kinderen bites als punten verdienen en die weer inzetten in het finalespel.
Tenslotte kregen de kinderen een certificaat voor hun deelname en kunnen ze zich mediamaster
noemen.
Een leuk en zeer leerzaam project in het kader van de week van de mediawijsheid 2018.
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Skiën in Hillegom

Ook dit jaar heeft meester Raymond weer geregeld dat de groepen 8 en 7/8 HB konden skiën in
skicentrum Hillegom. Sommige kinderen stonden voor het eerst op de latten en dat was best
wennen met ook die gekke, zware skischoenen. Andere hadden het duidelijk al vaker gedaan. De
spanning en het plezier straalde van de kinderen af!
Naast skiën konden de kinderen ook sleeën in een band. Zo hard (gillend) als mogelijk naar
beneden, Groep 8A, 8B en 7/8 HB hebben een fantastische middag gehad. Bedankt meester
Raymond en natuurlijk ook de ouders die wilden rijden!

Artis bezoek groep 7 en 8 en nieuwe digiborden

Afgelopen dinsdag hebben groep 7 en de groepen 8a en 8b de jaarlijkse excursie naar Artis
gemaakt. Hier hebben ze verschillende lessen gevolgd. Groep 7 kreeg les over bedreigde
diersoorten. Groep 8a over ‘Afkijken van de natuur’ en groep 8b de les ‘Van dwergplaneet tot
superreus’.
De kinderen gingen vervolgens met een opdrachtenboekje over het lesonderwerp Artis in om hier
nog meer over te leren.
Natuurlijk was er ook voldoende tijd om aapjes en andere leuke dieren te kijken en om zelf te
slingeren en klimmen in de speeltuin.
Ook bij deze excursie kregen we weer veel hulp van ouders. Hartelijk dank hiervoor!

Nieuwe digiborden

Het bezoek van de groepen 7 en 8A en 8B aan Artis kwam heel goed uit. Die dag zijn er nieuwe
digiborden in deze groepen (en in groep 4) geplaatst. We kunnen nu in alle groepen de nieuwste
borden gebruiken en zijn daar erg blij mee.

Sinterklaas

Nog heel even en dan zal de beste Sint Twickel weer bezoeken. We weten alleen dat hij
woensdag 5 december rond 08:30 uur aan zal komen en dat alle kinderen hem dan zingend zullen
verwelkomen op het schoolplein. Natuurlijk bent u, ouders, dan van harte welkom.
Na aankomst zullen de groepen 1 t/m 4 om de beurt bij Sint op bezoek gaan en (als hij nog tijd
heeft) zal Sint de andere groepen nog even bezoeken.
De kinderen in de groepen 5 t/m 8 zijn woensdag heel druk met het voorlezen van de gedichten
en het uitpakken van hun surprises.

Komt u dinsdagavond tussen 18:30 en 19:30 uur nog even langs in de groepen 5 t/m 8 om
alle gemaakte surprises te bewonderen?
We gaan er vanuit dat de meeste kinderen op Sinterklaasavond, woensdag dus, Pakjesavond met
de familie vieren. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hoeven daarom donderdag pas om 10:00 uur
op school te zijn.

En direct na de Sint komt de Kerst….

Om zo lang mogelijk te kunnen genieten van de Kerstsfeer op school hebben we donderdagavond
6 december de Kerstversieravond gepland tussen 19:00 en 21:00 uur.
Fijn als veel ouders ons willen ondersteunen bij het versieren van de klassen en de algemene
ruimtes in de school.
Onze ouderraad zal natuurlijk weer zorgen voor een koffie, thee, fris en wat lekker.
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