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NB. I.v.m. nascholing van de leerkrachten van groep 1 / 2 zijn de kleuters op 6 januari uit om 

11.30 uur!!! 

 

Beste ouders,  

Voor u en allen die u lief zijn een gezond, blij en positief 2016! 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Ouderbijdrage: 

Verzoek namens de OR: Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn, wilt u de ouderbijdrage dan nog 

overmaken aub? 

 

Schoonmaakindeling 13 januari as: 

Hierbij de indeling voor 13 januari. De namen van de ouders staan ook op de white boards. Het 

wordt zeer op prijs gesteld als alle ouders aanwezig (kunnen) zijn, vele handen maken licht werk 

en het is voor alle ouders extra en samen gezelliger. Als u onverhoopt niet kunt, wilt u dan 

aangeven welke van de komende avonden u wel aanwezig kan zijn.  

groep 1/2 juf Annette Ouders / verzorgers van: 

Hester v Tol    Stijn Haring 

Yolaine Kappe    Celeste Onclin 

 

Groep 1/2 van juf Wineke en juf Ellen: Ouders / verzorgers van: 
Kim Breedijk    Lara v Vliet 

Jorne Heddes    Ivo Sieron 

  

Groep 3 juf Ingrid en juf Fenna: Ouders / verzorgers van: 
Dide v Nispen    Myrthe Raven 

Wiebe Graaf    Nora v Nieuwburg 

  

Groep 4 juf Leonie en juf Fenna: Ouders / verzorgers van: 
Jante Beemster    Brent Feld 

Mila Flipse    Gwen de Wit 

 



 

Groep 5 juf Sandra en meester André: Ouders / verzorgers van: 
Sarah Beemsterboer   Daan Oud 

Odette Hoff    Jing Yang Wang 

 

Groep 6 juf Ellen en meester Peter: Ouders / verzorgers van: 
Eline Lakeman    Luca Boye 

Chip Olivieira 

 

Groep 7 A juf Sanne: Ouders / verzorgers van: 
Romée Doodeman    Daan Weverink 

Zavano Felomina    Mara Teleng 

Britt Vreeker 

 

Groep 8 A meester Luuk, meester Bert: Ouders / verzorgers van: 
Daan Wisman    Mick van der Sluis 

Anne Zwart    Patrycja Stolarska 

 

Groep 8 B juf Krista en juf Mariska:  Ouders / verzorgers van: 
Dion Bouwman    Lieke Terpstra 

Danique Degeling 

 

 

                                            
                                                                            

Schoolbibliotheek: 

Zoals u weet mogen de kinderen iedere dag hun bibliotheekboek ruilen in de aula van 11.45 - 

12.00 uur. Hierbij is altijd een 'bieb-ouder' aanwezig en dit is echt leuk om te doen! Wij zijn op 

zoek naar ouders die hier een rol in willen spelen. In eerste instantie iemand die af en toe in wil 

vallen, maar het mag ook een vaste dag zijn. U bent welkom om eens te komen kijken of u kunt 

informatievragen bij Marja de Lange. 

 

 



Thema’s, mededelingen en (buitenschoolse) activiteiten voor ouders / verzorgers en leerlingen 

 
                   De aanschuiftafel 

dinsdag 12 januari a.s. 

‘ LUISTER’S NAAR  ME ‘! 

 

Voor alle ouders en verzorgers met kinderen op de basisschool 

'Luister 's naar me' zegt je kind ! Echt naar elkaar luisteren is heel belangrijk. Daarom past dit thema 

goed bij het opvoeden. Elkaar willen begrijpen. Je gehoord voelen. Je gezien voelen. Dat komt in het 

thema 'Luister ’s naar me' allemaal samen! Luisteren: dat doen wij de héle dag door.  

In de ochtend luister je naar de kinderen. Vaak hebben ze goede zin, maar soms willen ze ook wel 

eens niet zo goed luisteren, en moet je ze aansporen om op te schieten voor de kinderopvang of 

school.  Op het schoolplein deel je met andere ouders wel eens jouw frustraties. Tijdens de lunch op 

het werk neem je met collega’s gebeurtenissen van thuis door. ’s  Avonds aan tafel schenk je 

aandacht aan de verhalen van iedereen. Vlak voor het slapen gaan lees je de kleinste nog even een 

verhaaltje voor. Daarna kijk je nog even om de hoek bij je dochter die bezig is met haar spreekbeurt. 

Even checken of je ergens mee kunt helpen.  Als ouders doe je je best om je kind zo goed mogelijk te 

begrijpen, de ene keer lukt dat beter dan de andere keer.  

 

“Mijn kind vertelt nooit wat”, “het lijkt wel niet binnen te komen wat ik zeg of vraag….” “ Het is een 

echte binnenvetter…..Zij doet altijd zo boos als zij net uit school komt… Hebben we een leuke dag 

gehad, gaat ie zeuren om iets…..” Het is belangrijk voor kinderen, dat ouders naar hen luisteren. Zo 

leren kinderen, dat ze er toe doen, belangrijk zijn en hierdoor gaan zij beter luisteren naar de ouders!  

                              
Wie:  Voor alle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de buuf… )  

Wat:  De aanschuiftafel met het thema  ‘Luister’s naar me ! 

Waar:  OBS Hemschool, Noordersluisstraat 31 in Hem 

Wanneer: Dinsdag 12  januari van 9 tot 10.30 uur. Inloop vanaf 8.45 uur 

 

Caroline van Duuren VAT Drechterland i.s.m. Joyce Schouten jeugdverpleegkundige GGD                                 

Voor vragen mailt naar caroline@opvoedpakket.nl       Schuif maar aan…… je bent van harte welkom! 

 

Tot slot:  

Spreukje: We vieren over de hele wereld dat de datum verandert, wanneer kunnen we de datum 
vieren dat wereld verandert… 
 

Namens het team, 

Ingrid van Heezen 

 

 

mailto:caroline@opvoedpakket.nl


Activiteiten Kickmee! 

 

Maand januari  

Opgeven via www.kickmee.nl. Kickmee! wenst iedereen een super mooi, sportief en creatief 

2016!!! We hopen dan ook dat je binnenkort weer van de partij zal zijn tijdens onze leuke 

workshops die wij ook dit jaar weer te bieden hebben. Wij hebben er zin in, jij ook? 

 

Doe jij in het nieuwe jaar ook weer mee bij Kickmee!? 

VISHENGEL MAKEN; dinsdag 5-1 “Gooi je hengel in het water, bij de Hout hoor je altijd geschetter 

en geschater” Leuk, je eigen hengel maken met Marga en Tineke van Natuurleuk de 

Hout! Geniet van wat de natuur ons te bieden heeft. Voor alle kinderen vanaf 6 jaar. 

Aanvang: 15.30-16.30 uur 

Deze creatieve activiteit kan een vervolg krijgen op 12-1 bij Natuurleuk de Hout door de hengel uit 

te proberen. Dit is echter op eigen initiatief. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

 

UILEN en BRAAKBALLEN!; dinsdag 12-1 + 26-1 Brr… braakballen; hoe zit dat eigenlijk? We gaan ze 

uitpluizen en onderzoeken. Samen met de Zoogdierengroep van het KNNV (Koninklijke 

Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) afd. Hoorn gaan we een spannende en interessante 

middag beleven. De botjes gaan mee naar huis! 

Leeftijd: 6 jaar en ouder. Aanvang 15.30-16.30 uur 

 

PAALTJES VOETBAL; donderdag 21-1: 5/6/7/8 jaar, donderdag 28-1: vanaf 9 jaar t/m groep 8 

Wat nou een winterstop!? Wij gaan gewoon een potje voetballen! Onder begeleiding van Sjaak 

Bakker wordt het nieuwe jaar afgetrapt met eerst een warming-up (rondo) om ons vervolgens effe 

lekker in het zweet te werken met het aloude paaltjesvoetbal. 

Aanvang: 15.30-16.30 uur 

http://www.kickmee.nl/

