Maandkalender & bulletin
Jaargang: 21-10

januari
22
23
24
25
26
29

toets week
nieuwsbrief 10
schoolarts op locatie
studiemiddag; leerlingen uit om 12.00 uur

datum: 22 – 1 - 2018

30
31
1
2

ondersteuningsteam

5
6
7

nieuwsbrief 11

toets week

Beste ouders,
Er wordt hard gewerkt overal, serieuze koppies, maar ook veel plezier. Insteek deze toets week is
– opnieuw – niet alleen wat je score is, maar vooral ook hoe je er je best voor doet……
Werkhouding, inzet en zelf trots zijn op hoe je het doet zijn zeer belangrijk.

Namens de Peuterschool:
Beste ouders,
Een nieuw kalenderjaar waar we elkaar weer zullen ontmoeten. Laten we hopen dat het een
gezellig en gezond jaar voor iedereen mag zijn. Marissa en Fien zijn na de kerstvakantie naar de
basisschool gegaan en Ruben, Sumaya en Lennard mogen nu bij ons komen spelen.
Voorleesdagen:
24 januari beginnen de voorleesdagen bij de bibliotheek. Ans gaat a.s. dinsdag naar een workshop
waar het prentenboek gepresenteerd wordt. Donderdagmorgen, de 25e willen wij met een
pyjamaontbijt de speelochtend beginnen. De kinderen mogen dan in pyjama naar school komen,
we eten dan een cracker of beschuitje en ondertussen wordt er voor gelezen. Als we klaar met eten
zijn doen we onze kleren aan. ( deze mogen dus in de tas). Mocht uw kind niet in pyjama naar
school willen, dan is dat natuurlijk geen punt. Niets moet!

IKK; Innovatie Kwaliteit Kinderopvang.
Per januari 2018 is er iets veranderd in de wet voor de kinderopvang, n.l dat ieder kind een mentor
aangewezen krijgt. Eigenlijk veranderd er voor u niet zoveel, u kunt bij ons beide terecht voor uw
vragen maar de mentor volgt uw kind specifiek in de ontwikkeling. Samen bespreken we de
ontwikkeling weer. Mocht u specifieke dingen of veranderingen door willen geven over uw kind of
gezinssituatie kunt u dit aan haar kwijt. Wij , Marianne en ik zullen samen kijken over welke
kinderen wij de mentor zullen worden. U wordt daar een dezer dagen door de organisatie over
geïnformeerd.
Project de dokter: Wij zijn begonnen met het project “de dokter”. Ziek zijn. Wat gebeurt er dan,
wat voel je? Moet je hoesten heb je buikpijn, heb je je bezeerd en wil je een pleister? Enz. Wij
hebben een spreekkamer gecreëerd en een wachtkamer. Het was er vanmorgen al heel druk.
Natuurlijk mogen de dokterspullen niet ontbreken. Heeft u thuis nog “verlopen” verband liggen of
spuitjes of iets dergelijks wat wij mogen gebruiken?
Ook komt Joyce Schouten, onze jeugdverpleegkundige een keer langs n.l. op 15 februari. Zij zal
wat spullen meenemen vanuit haar praktijk. Uiteraard gaan we werkjes maken en boekjes lezen
over dit onderwerp. Misschien kunnen we nog wat samen doen met de kleuters want die hebben
het ook over gezondheid.
Vraagje; Wij hebben een mooie feeststoel van iemand gekregen maar die moet nog in de verf
gezet worden. Is er een ouder die dit leuk vindt en zin en tijd heeft om dit voor ons te doen?
Uiteraard betalen wij de onkosten!
Caroline v Duuren: Caroline komt op 20 februari- 5 april- 15 mei- en 5 juli bij ons op de
peuterschool. Om 8.30 uur is zij aanwezig en kunt u bij haar terecht voor tips en vragen over de
opvoeding van uw kind. Ook kunt u onder het genot van koffie en thee ervaringen met andere
ouders bespreken.
Foto’s: Er liggen foto’s klaar op de school van o.a. het tuinfeest 2016 en 2017, Sint en Kerst. Ze
zijn tegen een kleine vergoeding te koop.
Nieuwe peuters: Als u in uw buurt peuters heeft of in uw kennissenkring die naar de peuterschool
willen komen dan mogen ze altijd even bij ons komen kijken tussen 9.00 en 9.30 uur om kennis te
maken. Het is wel fijn dat wij dat even weten. Tell 0646771420Voor uw vragen kunt u natuurlijk
altijd bij ons terecht.

Tot ziens, Gr Marianne en Ans

Lopende zaken / organisatie:
Namens de ouderraad & bijdrage schoolreisjes
De tijd van de scholreisjes komt weer. De afgelopen periode heeft de ouderraad u middels de
nieuwsbrief en ook via een persoonlijk schrijven geattendeerd op de kosten voor de ouderbijdrage
en voor de schoolreisjes van uw kind(eren). Als je kijkt naar de scholen in het hele land is ons
bedrag zeer laag. Dit doen wij bewust om het voor alle ouders / verzorgers mogelijk te maken de
bijdrage(n) te voldoen. Wij begrijpen dat het soms lastig is, wij staan altijd open voor een gesprek
om naar mogelijkheden te kijken. Het kan dus zijn dat u een herinnering ontvangt via de mail met
het verzoek alsnog te betalen.
Project kleuters:
In verband met het thema ‘ gezondheid’ bij de kleuters komt vrijdag een echte ambulance op
school. Geweldig dat dit kan en mag en voor de ouders: niet schrikken!

Schoolfruit:
Het blijft toch heel bijzonder om iedere week – 20 weken lang – ‘ zo maar’ vers fruit binnen te
krijgen. U heeft vast al gemerkt iedere keer aan het eind van de week doorgeven wat de fruit- of
groentesoorten zijn van de week die komt, dit vindt u op de site en op Facebook. Dit geeft
ouders en leerlingen enige duidelijkheid. Daarbij kijken we bij het uitdelen ook naar hoe rijp fruit
is en naar de handelingen die het eten van een bepaalde soort fruit of groente vragen. Zoals we
voor het weekend hebben gedeeld:
Verder vinden zien wij steeds meer dat alle leerlingen het uitgedeelde fruit of groente echt
proberen; ze steken elkaar aan en dit is eigenlijk heel inspirerend. Als u zelf - in overleg met uw
zoon of dochter – denkt dat het uitgedeelde fruit echt niet voldoende is, kunt u natuurlijk altijd
extra fruit of groente mee geven voor de eerste pauze.
Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder:
Kanjertraining:
U heeft wellicht al iets vernomen van het feit dat wij een zeer intensief en inspirerend traject
hebben doorlopen met de leerlingen, leerkrachten en ouders van groep 8. Als Kanjerschool
zetten wij vanuit eigen scholing en expertise al zeer veel in om leerlingen en groepen nog meer
te leren hoe je jezelf en elkaar kunt helpen in een groep (op school, thuis, op een club, ….),
soms besluit je met elkaar om expertise van buiten af in te zetten om een groep / kinderen een
extra zetje te geven, ook met het oog op het VO. Eén woord: waardevol…..

En, als u hier iets meer van wil weten, de leerlingen van groep 8 kunnen u hier alles van
vertellen…..

Passend Onderwijs
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen
uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan,
als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een
vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij
scholen. Dat betekent dat zij per 1 augustus 2014 verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Kortom, of je
nu gewoon of anders leert, elke school zal haar uiterste best doen een passend aanbod te doen
voor al haar kinderen! En lukt dat niet dan werken de scholen met elkaar samen in het
samenwerkingsverband De Westfriese Knoop om de beste onderwijsplek voor een kind te vinden.
De Westfriese Knoop: het samenwerkingsverband in de regio
In het samenwerkingsverband werken het regulier, speciaal en speciaal basisonderwijs samen. De
scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en
ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden, over extra ondersteuning en over welke
leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal (basis) onderwijs.



De ‘gewone’ basisschool, met extra ondersteuning
Natuurlijk is het ‘t mooiste als uw kind naar een ‘gewone’ school gaat. Oftewel de eigen
basisschool in de buurt, waar ook kinderen uit de straat, vriendjes en vriendinnetjes
naartoe gaan. De school kan uw kind op verschillende manieren extra hulp bieden,
bijvoorbeeld bij het leren lezen als uw kind leesproblemen heeft of dyslectisch is. Ook kan
de basisschool al veel extra bieden aan kinderen met andere speciale onderwijsbehoeften.

De speciale basisschool



Als de gewone basisschool uw kind niet de juiste ondersteuning kan bieden, kan de school
met u een plek zoeken op een speciale basisschool. Hier hebben de leerkrachten meer
ervaring, speciale kennis en tijd beschikbaar om uw kind te begeleiden. In onze regio zijn
drie speciale basisscholen, SBO De Piramide en SBO De Wissel in Hoorn en SBO ’t Palet in
Grootebroek.



Speciaal onderwijs
Sommige kinderen hebben zoveel extra ondersteuning nodig, dat ook de speciale
basisschool niet genoeg is. Dit is bijvoorbeeld omdat zij slechtziend of slechthorend zijn, of
dat zij een forse verstandelijke of lichamelijke beperking hebben. Ook kan probleemgedrag
zoveel op de voorgrond treden, dat er een speciale school nodig is voor uw kind. Voor al
deze kinderen is er het speciaal onderwijs. In onze regio hebben we een school voor
Speciaal Onderwijs De Eenhoorn, zij geven onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke
beperking.

Ook maakt De Westfriese Knoop afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en
afstemming met (jeugd)zorg.
Oudertelefoon
Mocht u als ouder/verzorger uw verhaal, vraag of opmerking kwijt willen dan kunt u gebruik maken
van onze oudertelefoon. Nico van Soerland zal u te woord staan. Soms krijgt u meteen een
antwoord op uw vraag, soms wordt er een terugbelafspraak gemaakt voor een gesprek met een ter
zake deskundige. De oudertelefoon is op maandag t/m woensdag te bereiken. U belt daarvoor met
nummer: 0229-574901.
Nieuwsbrief De Westfriese Knoop
Het samenwerkingsverband brengt twee keer per schooljaar - of vaker indien wenselijk – digitaal
een nieuwsbrief voor ouders uit. In deze nieuwsbrief wordt informatie gegeven over allerlei
onderwerpen en activiteiten op het gebied van passend onderwijs. U kunt zich aanmelden voor
deze nieuwsbrief via onze website www.dewestfrieseknoop.nl. Scrol naar beneden op de
homepage en kies voor “Nieuwsbrief voor ouders”.
Tot slot:
Spreukje:

Namens het team,
Ingrid v. Heezen

Thema’s, mededelingen en (buitenschoolse) activiteiten voor ouders / verzorgers en leerlingen:
ACTIVITEITEN KICKMEE!
Maand Januari:
Woensdag 31 Januari: ZUMBA
Deze Latijns-Amerikaanse dans les wordt gegeven door Sandra de Wit van SWING WITH SANDRA.
Geschikt voor iedereen die van lekker swingen houdt.
Wie heeft er zin in een gezellige dans en swing middag met elkaar? Geef je snel op!!!
Leeftijd: vanaf 4 tot 7 jaar

Aanvang: 15.30 tot 16.00 uur

Leeftijd: vanaf 7 tot 12 jaar

Aanvang: 16.00 tot 16.45 uur

Maand Februari
Opgeven via www.kickmee.nl De winter is begonnen, buiten is het koud! Binnen is het lekker warm
en organiseren wij bij Kickmee! twee leuke, gezellige activiteiten. Doe jij ook weer mee bij
Kickmee!?
Donderdag 8 Februari: Poppenkast Vanmiddag gaan we naar een poppenkast voorstelling kijken
van Jose Beers. Deze voorstelling is voor de kleintjes en gaat over “ MAMA KWIJT”. Dit is een
boekje geschreven door Chris Haugton. Een erg lief verhaaltje over een uiltje. Geef je snel op!!!
Leeftijd: vanaf 3,5 t/m 7 jaar

Aanvang: 15.30 - 16.00 uur

Woensdag 21 februari: Knutselen We gaan vanmiddag een Hanging Basket maken en knopen. Dat
is een soort plantenpotje in een net die je kunt ophangen binnen of buiten. Onze eigen Anne Jitske
heeft het al uitgetest en het komt er heel leuk uit te zien. Treuzel niet, geef je snel op!!!!
Leeftijd: vanaf 8 jaar

Aanvang: 15.00 tot 16.15 uur

LET OP!! Nu het weer vroeg donker wordt vinden wij het prettig als jullie ouders de kinderen
ophalen na een activiteit. Zodat de kinderen niet in het donker alleen naar huis gaan.
Jeugd Gezondheids Team GGD:

Via deze weg willen wij,

het JGZ-team van GGD Hollands Noorden

per 1 januari 2018, ons

graag aan u voorstellen. Ons team

bestaat uit Jennifer Trieu (jeugdarts), Joyce Schouten (jeugdverpleegkundige) en Thea Windt
(assistente). Als team zijn wij verbonden aan de scholen in Venhuizen, Schellinkhout en Wijdenes.
Elk schooljaar worden kinderen en hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een periodiek
gezondheidsonderzoek. Dit schooljaar worden de kinderen die geboren zijn in 2012 met hun
ouder(s) uitgenodigd door de jeugdarts. De kinderen die zijn geboren in 2007 worden samen met
hun ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd door de jeugdverpleegkundige. Hier staat beschreven wat
deze onderzoeken precies inhouden.

Naast de periodieke gezondheidsonderzoeken zijn wij bereikbaar voor alle ouders/ verzorgers van
de kinderen. U kunt contact met ons opnemen voor veel verschillende onderwerpen, zoals vragen
over gezondheid, groei, opgroeien en opvoeding, zindelijkheid, hoofdluis, voeding, vaccinaties of
over hulp als er thuis problemen zijn.
Als ouder/verzorger kun je vragen/of zorgen hebben over het opvoeden of de ontwikkeling van je
kind, daarvoor is opvoedadviseur Luciënne Slijkerman aanwezig in de regio SED. Zij kan
laagdrempelig met u in gesprek gaan en kortdurende begeleiding bieden.
Daarnaast worden er regelmatig opvoedcursussen, lezingen en workshops georganiseerd vanuit de
GGD Hollands Noorden.
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? U kunt contact opnemen via het algemene
telefoonnummer 088-0100555 of de website bezoeken: www.ggdhollandsnoorden.nl
Als er vragen zijn horen wij dit graag!

Jennifer Trieu en Joyce Schouten

Maak je eigen Bibberbotjes in het DigiLab
Wil je wat leuks doen in de voorjaarsvakantie? Hou je van techniek en van zelf dingen maken? Kom
dan naar het DigiLab in Stede Broec!
Waar:

Bibliotheek Stede Broec

Wanneer:

28 februari, 10.00 - 11.30 uur

Wie:

Voor 8 t/m 12 jaar

Entree:

€7.50 per persoon

Wat zijn Bibberbotjes?
Bibberbotjes zijn leuk! Bibberbotjes kunnen eruit zien als een rups, of een spin of een schorpioen of
een gekke vis. Je maakt een bibberrobot van elektriciteitsdraad, kroonstenen en tie-raps. Na afloop
mag je jouw eigen bibberrobot mee naar huis nemen.
Meld je aan voor de workshop via: klantenservice@westfriesebibliotheken.nl
Wat kun je doen in het DigiLab?
In het lab kun je de coolste dingen uitvinden, maken en ontdekken. Denk aan robots, Virtual
Reality, programmeren en nog veel meer. Kom tijdens openingstijden experimenteren met de
toekomst in het DigiLab in bibliotheek Stede Broec!
Openingstijden
Woensdag:

13:00 – 17. 00 uur

Donderdag:

10:00 – 17. 00 uur

Vrijdag:

13:00 – 17. 00 uur

Meer informatie: www.westfriesebibliotheken.nl.digilab

