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Studiedag : alle kinderen vrij

Dir.overleg Samenwerkingsverband

Beste ouders,
Een bulletin op papier dit keer; per mail gaf (nog) wat problemen helaas.
Let op: 14 maart hebben we opnieuw een studiedag. Dan zijn alle kinderen de hele dag vrij.
Lopende zaken / organisatie:
Bag2school:
Donderdag 6 maart komen de mensen van Bag2school weer langs om uw „oude, gebruikte‟ kleding,
beddengoed, knuffels etc. te op te halen. De financiële vergoeding die wij hier als school voor terug
krijgen, gebruiken we ieder jaar voor nieuwe boeken voor onze schoolbibliotheek.
U kunt tassen en zakken inleveren op woensdag 5 maart en donderdag 6 maart aan het begin van
de ochtend.
Passend Onderwijs:
Er wordt veel over passend onderwijs gesproken en geschreven. Op de scholen binnen het
samenwerkingsverband wordt nu vooral gekeken naar een vloeiende voortgang en overgang van
begeleiding van leerlingen met rugzakjes en leerlingen met speciale zorgvragen en/of zorg
arrangementen. Verder wordt er „gewoon‟ verder gegaan met goed onderwijs geven op al onze
scholen. Onderwijs passend bij het leerjaar, passend bij een groep of school en – indien nodig –
onderwijs passend bij een specifieke groep leerlingen of één leerling.
Ondertussen staat het filmpje “Propjes passend onderwijs” op You tube. Dit filmpje is gemaakt
door ons samenwerkingsverband / de directeur van ons samenwerkingsverband:
http://www.youtube.com/watch?v=srrrB5TA2oo

Lezing Steunpunt Autisme Noord-Holland
Over hoe om te gaan met kinderen met autisme en andere kinderen die duidelijkheid
nodig hebben.De lezing van deze avond wordt verzorgd door Ellen van der Linde van
Steunpunt Autisme Noord-Holland.
De lezing wordt gegeven, in de week van het autisme, op 3 april van 19.30-22.00 uur in de
Praktijkschool in Grootebroek. De avond wordt georganiseerd door Marian Stroet, Annemieke
Kleinhout en Marieke Wehnes. Zij nemen voor het derde jaar op rij het initiatief om autisme in
Westfriesland meer op de kaart te zetten. Dit doen zij ten eerste om voor alle kinderen en
mensen met autisme meer begrip te kweken en ten tweede om de mensen die met hen omgaan
te ondersteunen met kennis en vaardigheden en niet geheel onbelangrijk; een luisterend oor.
Deze lezing biedt duidelijkheid (geef me de 5), inzicht, begrip en eenvoudig toe te passen
handvatten in de omgang met kinderen met autisme en andere kinderen die duidelijkheid nodig
hebben. Zie ook de informatie op het prikbord op de hellingbaan.

Programma
19.00 Inloop met koffie en thee en informatiekramen van Steunpunt Autisme en Vereniging Balans
19.30 Opening door Marian Stroet
19.35 1e deel Lezing door Ellen van der Linde van Steunpunt Autisme
20.30 Pauze met een frisdrankje en mogelijkheid om met elkaar te praten of de info-kramen te
bezoeken.
21.00 2e deel Lezing
22.00 Einde van deze avond.
Entreeprijs Omdat wij deze keer kosten maken, vragen wij van u een bijdrage van € 3,00 p.p. dit is
inclusief koffie en thee bij binnenkomst en een frisdrankje tijdens de pauze.
U kunt alleen contant betalen bij binnenkomst. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
Reserveringen U kunt van tevoren toegangskaartjes reserveren, we hebben nl. maar plaats voor
130 mensen en vol=vol. Mail om te reserveren uw naam, telefoonnr. en het aantal gewenste
kaartjes door naar Autisme4you@gmail.com. U ontvangt van ons een bevestiging.
Nieuws uit de groepen:
Nieuws uit groep 3.
De komende weken gaan we werken met het thema: 'Circus.' Er is een mooie circustent van
Playmobil gekocht en daar kunnen de kinderen tijdens het circuit mee spelen. De kinderen leren
uitnodigingen maken voor een voorstelling en gaan jongleren met 3 sjaaltjes. Heeft u thuis nog
spullen die te maken hebben met het circus? De kinderen mogen weer van alles mee nemen. De
eerste circusboeken zijn al weer mee genomen. Leuk!
Thema‟s, mededelingen en (buitenschoolse / brede school) activiteiten voor ouders / verzorgers
en leerlingen:

In de week van 3 t/m 9 februari zijn de deelnameformulieren weer naar de scholen
gebracht! Aanmelden kan op WWW.STICHTINGVAKANTIESPELEN.NL U kunt daar ook direct
betalen. Aanmelden met het formulier in de folder kan eventueel ook nog. Stuurt u de
deelnameopgave in een envelop mét postzegel naar: St. Vakantiespelen Pstb 2014 1620 EA Hoorn.
Wanneer zijn de vakantiespelen? Week 3 (31) 28 juli t/m 1 augustus: o.a. Venhuizen.
Meer informatie vindt u op: www.stichtingvakantiespelen.nl

De gymnastiekverenigingen DESS, SVH en ASV‟55 gaan al ruim 15 jaar op zomerkamp op het
kampterrein van de KNGU in Beekbergen. Dit is van zondagmiddag 6 juli tot en met
zaterdagmorgen 12 juli.
Wij vinden het leuk om met veel kinderen op kamp te gaan. Gezellig voor ons maar zeker ook voor
de kinderen om samen met je vrienden en vriendinnen op kamp te gaan. Daarom kiezen wij ervoor
om naast onze leden ook niet leden de kans te geven om met ons mee te gaan.
De inschrijfformulieren voor dit kamp vind je aan het prikbord op de hellingbaan.
Opgeven vóór 28 februari 2014 om zeker te zijn van een plekje. Een e-mail sturen met de
betreffende gegevens is ook goed. zoka@gvgympie.nl.

Tot slot:
Spreukje:
Vriendelijkheid is een raar iets, hoe meer je er van geeft, hoe meer je er van krijgt.
Namens het team,
Ingrid v. Heezen

