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Koffieochtend
Op vrijdag 28 september zijn alle ouders van 8:30-9:30 uur welkom op de
maandelijkse koffieochtend in de bibliotheek van de school.
U kunt dan in gesprek met de schoolleider en andere ouders.
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
Op vrijdag 28 september zal Judith Welman, jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur houden van 8:309:00 uur.
U kunt bij haar binnenlopen met allerlei vragen over uw kind: bijvoorbeeld vragen over opvoeding,
gedrag, hoe om te gaan met uw kind in moeilijke en pijnlijke situaties, ruzies,pesten, onzekerheid,
zindelijk worden, luizenbehandeling, groei & gezonde levensstijl.
Studiedag 4 oktober
Donderdag 4 oktober is er een studiedag en zijn de kinderen vrij.
Vrijdag 5 oktober is er GEEN studiedag en hebben de kinderen les. Het is mogelijk dat er nog een staking
komt op die dag. Als dit doorgaat, krijgt u hiervan nog bericht.
In en uit de school
Nog even voor alle duidelijkheid.
Alle leerlingen gaan de school binnen door de hoofdingang.
Leerlingen van groep 4-8 doen dit zelfstandig. Ouders van leerlingen van groep 1-3 kunnen
gezellig meelopen. Na de kerstvakantie kunnen ook de leerlingen van groep 3 dit zelfstandig.
De leerlingen van groep 1-2 gaan naar buiten aan de achterkant van hun klas.
De leerlingen van groep 3 en 4 gaan naar buiten via de zijingang links.
De leerlingen van groep 5 en 8 gaan naar buiten via de hoofdingang.
De leerlingen van groep 6 en 7 gaan naar buiten via de bibliotheek rechts.
Kledinginzameling
De school neemt binnenkort deel aan Bag2School!
Bag2School is een internationaal bedrijf met een groene kijk op de maatschappij. Zij verzamelen kleding
van scholen, kinderdagverblijven (exclusief gastouders), en sportclubs in Nederland en Vlaanderen en
keren per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de
afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze
van werken is een prima middel om van niet
meer gebruikte kleding af te komen en om
scholen, peuterspeelzalen en verenigingen te
laten sparen voor dat extraatje.
Uw kind krijgt binnenkort een zak mee naar huis.
U kunt hierin kleding en ander textiel doen.
U kunt de zak neerzetten in het ouderlokaal beneden (tegenover de hoofdingang).
Op donderdag 18 oktober sluit de inzameling.
Zie: https://bag2school.nl/

Traktaties
Als je jarig bent hoort daar natuurlijk een traktatie bij!
We willen alle ouders wel vragen om de traktaties klein en zo gezond mogelijk te houden.
De kinderen mogen gezellig langs de klassen en krijgen een sticker en een wens van ieder teamlid in hun
kaart. Een speciale traktatie voor teamleden is echt niet nodig!
Kleutervoetbal & Freerunnen bij de brede school
Volgende week starten in de gymzaal aan de Bachstraat de cursussen Freerunnen voor groep 3 t/m 8 en
Kleutervoetbal voor groep 1/2.
Inschrijven kan nog via deze link of aanstaande donderdag tijdens Spring op Plein op het schoolplein.
https://www.welschapwelzijn.nl/activiteiten/brede-schoolactiviteiten/activiteit?vv5id=388
Sportnieuws van Team Sportservice Kennemerland
Ook dit schooljaar kan er weer volop gesport worden met Team Sportservice Kennemerland! Het jaar
begint goed met de Nationale Sportweek. In deze week organiseren we een gratis buurtsportcoach XXL op
woensdag 19 september met diverse sporten en een springkussen op het Ark terrein aan de Maasstraat in
Heemskerk. In de herfstvakantie zijn er uiteraard weer gratis vakantieactiviteiten. Sporten bij de vereniging
kan ook. Dat kan tijdens blok 1 van de Jeugdsportpas (JSP) en Volwassenensportpas (VSP). Met de JSP en
VSP kunnen zowel kinderen als volwassenen 4 keer sporten voor 5 euro zonder verdere verplichtingen. In
de flyer ALTIJD IETS TE DOEN het complete overzicht met alle sportieve activiteiten voor de komende
periode.

