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Beste ouders,
Allereerst willen wij jullie en jullie naasten een goed, mooi en vooral gezond 2018 toe wensen. Een jaar,
waarin we met elkaar zorgen voor een leefbare en tolerante samenleving in het algemeen, en voor een
fijne school in het bijzonder. Een school waarop het voor ons allemaal prettig is om te verblijven, om te
leren en om te werken.
Morgen, dinsdag, is er meteen een nieuwtje: we willen met jullie en de kinderen het kalenderjaar
beginnen met een nieuwjaarsreceptie. Vanaf 14.15 uur bent u welkom op school. Met dank aan de leden
van de activiteitencommissie gaan we samen het jaar starten.
Nieuwe leerkrachten
We zijn erg blij dat deze week twee nieuwe leerkrachten gaan starten op onze school.
In de middenbouwgroep is juf Nienke voorlopig even niet aanwezig op school – zij verwacht half februari
haar tweeling. Tot haar terugkomst zal juf Marieke Botman haar plek innemen.
In kleuterbouw-B hebben we in Linda Schouw een uitstekende vervanger gevonden voor de vertrokken
meester Rick. Juf Linda is er op maandag en dinsdag.
Het vertrek van meester Rick betekent ook een kleine verandering in de tussenbouw, omdat hij vrijdag
deze groep begeleidde. Voorlopig zal meester Björn op vrijdag zijn eigen klas overnemen, tot we een
definitieve ‘oplossing’ hebben gevonden.
Op donderdagavond 11 januari bent u tussen 19.30 en 20.30 uur van harte welkom om even kennis te
maken met juf Linda.
Opbrengst Kerstkaarten en Kerstmarkt 2017
Vlak voor de kerstvakantie konden er weer kerstkaarten worden besteld; de afbeelding voor die kaart was
gemaakt door uw eigen kind.
Ook vierden we dinsdag 19 december een grote kerstmarkt. Velen van u waren aanwezig, om mee te doen
met de kerstworkshops, om kerstknutsels van de kinderen te kopen of om even lekker wat te drinken en
eten.
We zijn erg blij met de netto-opbrengst van de kerstkaartverkoop en de kerstmarkt: € 636,30 .
Dank daarvoor!
Het bedrag zal in de ‘feest-spaarpot’ belanden. Eind april vieren we met tal van activiteiten het
30-jarig bestaan van de school. Natuurlijk ook activiteiten voor onze kinderen.
De komende maanden zullen we u ook informeren over nog meer acties om het bedrag in de feestspaarpot
nog veel groter te maken.
Hoofdluis op school
Geen leuk bericht om mee te beginnen (☺), maar het is nog minder leuk als je het toevallig mocht
hebben: hoofdluis. Zoals op alle scholen, worden wij ook zo nu en dan geconfronteerd met dit hardnekkige
probleem. Ouders vragen ons dan steevast: wat gaan jullie er aan doen? Het antwoord daarop is moeilijk
te geven, want we kunnen niet veel …
In overleg met de hoofdluis-medewerker van de GGD Hollands Noorden gaan we wel weer beginnen met
hoofdluiscontroles. Enkele jaren geleden zijn we daar mee gestopt, omdat we nooit echt ‘afkwamen’ van
het probleem, maar onderzoek heeft uitgewezen dat het periodiek controleren van de kinderen op school
de meeste kans op slagen heeft als we het hoofdluisprobleem zo klein mogelijk willen krijgen en houden.

Morgenochtend zal de eerste controle plaatsvinden – voorlopig nog even ‘een pilot’. Er is een protocol,
opgesteld in samenspraak met de GGD, om de privacy van een ieder goed te waarborgen.
Mocht er bij uw kind hoofdluis worden geconstateerd, dan krijgt u als ouder dit alleen te horen.
Berichtje van de gymjuf, Fleur
Schrijf je in voor de JeugdSportPas!
De kerstvakantie is net voorbij en ook dit jaar kunnen de kinderen zich weer aanmelden voor de
voorjaarsronde van de JeugdSportPas. Met de JeugdSportPas kun je kennismaken met diverse sporten, die
je misschien nog nooit hebt beoefend en die je wel leuk lijken. Zo kun je zonder lid te worden van de
vereniging vier lessen voor € 6,- uitproberen.
Vind je na de vier kennismakingslessen de sport echt leuk, dan kun je lid worden van een sportvereniging,
maar dit is niet verplicht. Er is ook aanbod wat uit minder dan vier lessen bestaat, of waarbij een grotere
vergoeding wordt gevraagd. Dit kun je terug vinden op de website.
Door aan verschillende sportactiviteiten deel te nemen kunnen kinderen direct of op een later moment
een bewuste sportkeuze maken. De JeugdSportPas is dus een mooie kans om de sport te vinden die bij je
past!
Team Sportservice organiseert in samenwerking met de lokale verenigingen de JeugdSportPas voor de
leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. In week 2 worden de folders op school uitgedeeld en kunnen de
kinderen zich vervolgens digitaal inschrijven. Dit kan vanaf 15 januari tot en met 12 februari
via https://jouw.teamsportservice.nl/west-friesland.
Staat de les niet meer op de website, dan betekent het dat de les vol zit. Houd de website in dat geval
goed in de gaten want mogelijk komt er een extra les!

