Nieuwsbrief 13 november 2020
Agenda
16 november:
16 november:
18 november:
23 november:
7 december:

Start oudergesprekken
Vergadering ouderstichting
Opvoedspreekuur, zie de nieuwsbrief van 2 oktober.
Start voorlopige adviesgesprekken groep 8
Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Algemeen
We zien dat het met het halen en brengen van de kinderen erg goed gaat bij de hekken van
het schoolplein. En dat vinden wij heel erg fijn. Als we alert blijven en rekening houden met
elkaar, dan is dat prettig voor iedereen.
We willen nog wel een keer vragen of u de kinderen niet midden in de straat wil afzetten, als
u met de auto komt. Er ontstaan toch nog regelmatig gevaarlijke situaties. Zoek even een
lege parkeerplek om uw kinderen veilig uit te laten stappen en draai de auto niet op de
stoep, want daar lopen weer andere kinderen en ouders. Alvast hartelijk dank voor het
meedenken!
Ziekmeldingen
Als uw kind ziek thuisblijft, kunt u hem of haar ziekmelden via Social Schools. Dit geldt ook
als de leerkracht zelf ziek is. De meldingen komen gewoon aan op school en bij de leerkracht
die die dag in de groep staat. U hoeft dus in de ochtend niet naar school te bellen.
Studiedag
Gisteren waren de kinderen vrij en hadden de leerkrachten een studiedag. Vanwege corona
was dit online en zaten bijna alle meesters en juffen thuis achter hun computer. Het was een
waardevolle dag waarin de onderwijsontwikkeling op zowel schoolniveau als SaKS breed een
belangrijk onderdeel van deze dag was. We blijven ons doorontwikkelen om de kinderen het
best mogelijke onderwijs te kunnen bieden op onze school.
Warme kleding
We adviseren u om de kinderen voor op school een extra trui of vest of sjaal mee
te geven. Dit omdat het buiten steeds kouder wordt en we blijven ventileren door
ramen en deuren in de klassen open te zetten. Hierdoor is het kouder in de klas
dan normaal. Houdt u dus rekening met de kleding die uw kind op school draagt.

Bericht van de gezonde school
Deze week is het schoolfruit weer begonnen. Dat
betekent dat u uw kind op woensdag,
donderdag en vrijdag fruit of groente op
school krijgt. U hoeft dan dus zelf geen gezond
tussendoortje mee te geven. Deze week kregen
de kinderen banaan, wortel en appel. Volgende
week is dit meloen, tomaat en appel.
Via deze link komt u bij een website voor ouders waarin alles nog een keer staat uitgelegd en
waar tips en weetjes staan. U kunt zich hier ook inschrijven voor een nieuwsbrief, zodat u
weet wat de kinderen iedere week voorgeschoteld krijgen.

Bericht van de GGD
Groeigids-app: Chat voor ouders met jonge kinderen
Voor ouders die een kindje verwachten en/of kinderen hebben in de leeftijd
van 0 tot 6 jaar is er nu de Groeigids-app. Via deze app kun je eenvoudig en
anoniem je vragen stellen door middel van een chat aan een
jeugdverpleegkundige van de GGD!
Heb jij vragen over opvoeden of opgroeien en is je kind 0 tot 6 jaar oud? Dan zitten
jeugdverpleegkundigen voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden op de werkdagen
van 08.00-17.00 uur. Op dinsdag en donderdag tot 20.30 uur.
De app is eenvoudig te installeren via de appstore en is als volgt te herkennen:

Kijk ook eens op www.ggdhollandsnoorden.nl voor meer informatie over wat onze
medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg voor jou en je kind(eren) tot 18 jaar kunnen
betekenen. Of bel tijdens kantooruren met het algemene telefoonnummer van GGD
Hollands Noorden 088-01 00 550. Wat je vraag ook is, we staan graag voor je klaar!

Team Kardinaal de Jong

