‘t Skittelnieuws, oktober 2019
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Viering

Herfstvakantie

Kinderen vrij
Studiedag Present

Wilt u reageren op ’t Skittelnieuws?
Mail dan naar: Ellen.vanderGulik@openbaaronderwijspresent.nl
‘Uw kind is de toekomst, de toekomst is onze uitdaging!’

Een woordje
Beste ouder(s), verzorger(s),
Vorige week is de Kinderboekenweek
met het thema ‘Reis mee!’ geopend op
school. De schoolgoochelaar gaf een
show over vervoersmiddelen.
John en Sjaakie zijn op weg naar
school. Maar wat een pech, ze
krijgen onderweg een lekke
fietsband….

Vanmiddag was het voorleesfestival
‘Op reis door de school’. Ook erg leuk!

Uiteindelijk belooft de professor zo
snel mogelijk een vervoersmiddel te
sturen, maar dat de professor met
een helikopter zou komen verwacht
toch niemand?!

Ellen van der Gulik

Lezen is leerzaam en leuk!

AVG

Studiedag Present

De Algemene verordening
gegevensbescherming geeft aan hoe
wij met persoonsgegevens van onze
leerlingen en gezinnen om moeten
gaan.
- U heeft daarom een
toestemmingsformulier voor het
verwerken van gegevens
ingevuld.
Mocht er iets veranderd zijn in uw
situatie of mocht u het ingevulde
formulier willen wijzigen, laat het dan
even weten.

Maandag 28 oktober is er een Present
studiedag. Medewerkers van de
verschillende scholen komen bij elkaar
om te leren over mogelijkheden van
ICT en over kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong.
De kinderen zijn daarom deze dag vrij!

Stagiaires
Even voorstellen….
Juf Lotte – groep 1-2a

Kinderboeken ruilmarkt
Woensdag 9 oktober 2019
14.15 uur in de aula
Ga thuis op zoek naar boeken die je
niet meer leest. Deze lever je in bij je
juf of meester. Voor elk boek dat je
inlevert krijg je een bonnetje. Op
woensdag 9 oktober staan alle
ingeleverde boeken in de aula. Met elk
bonnetje dat je hebt kun op de
boekenruilmarkt een nieuw boek
uitzoeken.
De boeken die je inlevert moeten er
nog wel mooi uit zien.
Vanaf woensdag 2 oktober kun je
boeken inleveren bij je eigen juf of
meester.

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Lotte Bruinenberg en ik
ben 19 jaar oud.
Van september 2019 tot februari 2020
loop ik, voornamelijk op maandag en
dinsdag, stage in groep 1/2a van ’t
Skitteljacht. Esther van Velzen zal mij
begeleiden tijdens mijn stageperiode.
Ik zit nu in het tweede jaar van mijn
driejarige pabo-opleiding die ik volg in
Alkmaar.
Ik heb heel veel zin in het komende
half jaar en ik hoop een leuke en
leerzame tijd te hebben in groep 1/2a!
Met vriendelijke groet,
Lotte Bruinenberg
Juf Isa – groep 3-4
Hoi! Ik ben juf Isa en ik kom dit jaar bij
uw kind in de klas stagelopen. Ik ben
aanwezig op maandag, dinsdag en
woensdag. Dit is mijn laatste jaar van
mijn opleiding (onderwijsassistent). Ik
kom juf Kristel ondersteunen en hoop

dat het een heel leuk en gezellig jaar
gaat worden.
Zelf ik heb vroeger ook op 't Skitteljacht
gezeten maar dan in Westwoud.
Groeten van Isa.
Meester Thijs – groep 6-7

Staken?
Vakbonden dreigen met een nieuwe
landelijke onderwijsstaking op
woensdag 6 november, indien het
kabinet niet met extra geld voor het
onderwijs komt.

Mijn naam is Thijs Ruitenberg ik ben
17 jaar oud en ik woon in Hoogkarspel.
Ik loop stage in groep 6-7 bij meester
Jaap op donderdag en vrijdag tot eind
januari, dit doe ik vanwege mijn
opleiding. Ik doe de opleiding
onderwijsassistent als vooropleiding
voor de pabo want zelf wil ik later ook
meester worden.

GVO

Vieringen

Zo zijn we gestart dit jaar met een
verkenning van GVO en onszelf. Wie
ben jij, wat vertelt je naam of naamdag,
wat is een identiteit, en wat een imago.
GVO is er om respect te leren krijgen
of hebben voor een ieder die iets denkt
of gelooft. En zijn al die imago-zinnen
nou wel waar, wat vind jij? In de
vredesweek gaan we aan de slag met
‘de wereld als één’.
En aansluitend op het thema van de
Kinderboekenweek gaan we dan
verder met het ontdekken van welke
geloofs-/levensreizen mensen maken.

De eerste viering was een succes.
Donderdag 10 oktober is onze tweede
viering. De viering start om 13.30 uur.

EU-schoolfruit
Wij zijn ingeloot voor het EU
schoolfruit- en groenteprogramma.
Vanaf week 46 (12 t/m 16 november)
start het programma. Ieder kind krijgt
20 weken lang, drie dagen in de week,
gratis een stuk groente of fruit.
Ook is er een subsidie aanvraag
gedaan voor ‘Jong leren eten’. Wij
wachten nog op antwoord over de
toekenning van de subsidie.

Het schooljaar is weer gestart, dus ook
de lessen Godsdienstig Vormings
Onderwijs weer.
Via het Skittelnieuws ga ik proberen u
regelmatig op de hoogte te houden van
waar we in de lessen GVO mee bezig
zijn.

Ik heb er zin in het komende jaar…
Jullie ook?
Juf Daphne Maréchal (GVO juf)
PS: ik ben er op dinsdagochtend, voor
de ouders die nog wat kwijt willen of
willen vragen

JouwSportPas (JSP)
De JeugdSportPas gaat voortaan
verder onder de naam "JouwSportPas"
en daarvoor kun je je nu weer
inschrijven voor de lessen vanaf de
herfstvakantie. Met de JSP krijgen
deelnemers de kans om een aantal
kennismakingslessen in een sport te
volgen zonder direct lid te worden.
Inschrijven is mogelijk tussen 9
september en 7 oktober.

bestrijden van de hoofdluis zelf en het
voorkomen van herbesmetting.
Voor meisjes: Draag de haren in een
knot! Losse haren, lange staarten of
vlechten komen eenvoudiger in
aanraking met het haar van een ander
waardoor luizen kunnen overlopen.

Peuterinloop

https://jouw.teamsportservice.nl/westfriesland/nieuws/jouw-sport-pas-jsp-is-weerbegonnen/

Hoofdluis
Hoofdluis ontdekt? Vervelend, maar
geen paniek!
Er zijn 2 manieren om hoofdluizen te
behandelen.
- Dagelijks twee weken lang
kammen met een netenkam.
- Gebruik van hoofdluismiddel én
kammen als alleen kammen niet
voldoende resultaat oplevert.
Geef het door op school als uw kind
last van hoofdluis heeft.
Andere ouders kunnen hun kind dan
zelf intensiever controleren en/of
behandelen.

Vossenjacht 8 september
Hoofdluis gevonden? Wat nu?! Als er
hoofdluis aanwezig is, betekent dit dat
er ook eitjes van de hoofdluis op het
hoofd zitten. Uit deze eitjes, neten
genoemd, komen na enkele dagen ook
weer hoofdluizen. Daarom is het
belangrijk dat de neten zo snel
mogelijk verwijderd worden. De
behandeling bestaat dus uit het

De prijswinnaars van de Vossenjacht
zijn bekend!
Er waren veel inzendingen met de
juiste oplossing: REIGERTJES.
Gefeliciteerd Lieke en veel plezier met
jouw prijs!

Ouder Kind Adviseur
Beste ouders en andere opvoeders,

Steuntje in de rug voor ouders is fijn,
net als de voor jongeren, in deze af en
toe roerige(puber-) tijd.

Graag breng ik onder de aandacht dat
er ook dit schooljaar diverse
opvoedcursussen worden gegeven
door de GGD.
Sommige cursussen zijn in de
gemeente Drechterland en aantal
vinden plaats buiten de gemeente. Je
bent ook welkom in andere
gemeenten.

Verder kunt u vast de 2e
aanschuiftafel in uw agenda zetten,
met het onderwerp Omgaan met
emoties op donderdag 31 oktober a.s.
Wordt vervolgd!

Voorbeeld:
De cursus Positief Opvoeden is voor
opvoeders met kinderen in de leeftijd
van 2 tot 12 jaar. Deze cursus bestaat
uit vijf groepsbijeenkomsten van twee
uur waarin je informatie krijgt en
opvoedingsvaardigheden leert. Het is
fijn om met andere ouders te praten en
te horen dat je er niet alleen voorstaat.
Investeren in de toekomst loont!

Caroline van Duuren
Ouder Kind Adviseur gemeente
Drechterland
m: 06 47 46 23 77
e: C.vanDuuren@drechterland.nl
werkdagen ma t/m do

Heb je nog vragen of wil je meer
informatie dan kun je telefonisch van
maandag t/m donderdag van 08.30 15.00 uur en vrijdag van 08.30-12.00
uur terecht bij het cursusbureau via
telefoonnummer 088 - 01 00 557 of email cursusbureau@ggdhollandsnoorden.nl. En
goed te weten dat deze cursussen
gratis worden aangeboden.
De aanschuiftafel
De tafel over de pre-puberteit is heel
goed bezocht, een volle tafel waarin
behalve informatie omtrent de
ontwikkeling van de puber ook veel tips
werden gedeeld.
Tevens maakte men kennis met onze
jongerenwerker in de gemeente Gina
Takken. Altijd handig om te weten
waar jouw kind terecht kan voor een
praatje, hulp, ná de basisschool.

Met vriendelijke groet van jullie OuderKind-adviseurs.
Caroline en Elles
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Selihom
Dan
Fenna
Sanne
Jenna
Jill
Isa
Milan
Lieke
Hedwig
Quinten

-----Wegens succes in de herhaling!---FAMILIE FIETSTOUR 2.0
(Stede Broec e.o. ±5km)
Zaterdag 5 oktober
13:00 – ±16:00 uur



Vind je het leuk om te zien waar je eten nou eigenlijk precies vandaan komt en
wat je er allemaal mee kunt doen?
En heb je zin om lekker door een mooi stukje West-Friesland te fietsen?

Fiets dan mee met onze 2e “Dat Lust Ik Wel Familie Fietstour”
We hebben dit keer maar plek voor 75 personen, wees snel want VOL=VOL 
Waarom een fietstocht?
Veel kinderen eten te weinig groenten en fruit en weten vaak niet meer waar ons eten
vandaan komt, hoe het groeit en wat je er allemaal mee kunt doen.
En omdat leren leuk moet zijn, hebben we er een lekkere actieve fietstocht van gemaakt!
Wat ga je precies doen die dag?
Je gaat die dag 3 locaties bezoeken:
 Fruitkwekerij van der Aarde (de Hout, Hem)
 Veehouderij de Boer (Voetakkers, Grootebroek)
 Zorgboerderij ’t Radje (Westerbuurt, Venhuizen)
Op elke locatie krijg je op een leuke manier informatie over wat er precies in dit bedrijf
gebeurt en op welke manier zij bijdragen aan gezonde voeding. Daarnaast krijg je ook op
elke locatie een lekker hapje en drankje.
Kookworkshop

Hoe leuk is het als je na de fietstocht in een kookstudio (op een nader te bepalen datum)
kunt gaan koken met wat je gezien hebt bij de telers! Daarom bieden we dit jaar voor het
eerst een gezonde kookworkshop aan, voor kinderen en ouders. Nadere informatie volgt
t.z.t!
Wie zijn wij?
Wij zijn “Stichting Dat lust ik wel” (www.datlustikwel.nl) en ons doel is gezond
eetgedrag onder de jeugd van 4 tot 18 jaar te stimuleren, op een educatieve, leuke en
eigentijdse manier.

Wat kost het?
De kosten zijn € 7,50,- per volwassene en €5,- per kind. Hiervoor krijg je overal een
lekker hapje en drankje en steun je Stichting Dat Lust Ik Wel.
Meld je snel aan!
Er is dit keer maar plek voor 75 personen. Geef je dus snel op want VOL=VOL! Opgeven
doe je door een mail te sturen naar Marjolein Broersen,
marjoleinbroersen77@gmail.com en €7,50,- of €5,- p.p. over te maken naar
NL35RABO0325385440 t.n.v. Stichting Dat Lust Ik Wel.

