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Beste ouders, 
  
In de vorige nieuwsbrief hebben wij al aangegeven dat de nieuwsbrief waarschijnlijk niet meer wekelijks gemaakt 
gaat worden. 
Dat is vorige week al ingevoerd, daar er eigenlijk geen nieuws was te melden. 
Deze keer wel even wat algemene informatie. De ziekenboeg krijgt op dit moment regelmatig nieuwe bezoekers. 
Veel kinderen hebben griep en dus worden ook de leerkrachten soms “getrakteerd” op het griepvirus. 

Deze week waren Juf Ellen en ondergetekende enige dagen thuis. Ook juf Annemarie is 
niet helemaal fit en is daarom de afgelopen twee weken uitgevallen, maar gelukkig heeft 
zij afgelopen woensdag het werk weer hervat. 
Voor juf Iris moeten wij helaas nog steeds vervanging vinden. Zij is wel elke dag een paar 
uur op school, maar we kunnen nog niet vertellen of zij al op korte termijn weer voor de 
klas kan gaan staan. 
Ook komen er vragen over de staking van 15 maart. In de volgende nieuwsbrief zullen wij 
u daarover informeren. 

Dit is voor deze week het nieuws, wij wensen u een fijn weekend    
  
Met vriendelijke groet, 
De directie 
 
 
Ochtendspits 
Het valt ons op dat er weer regelmatig ouders met de leerlingen van de groepen 3 t/m 8, ’s morgens met de 
leerlingen mee de school in lopen. Dit zorgt voor veel onrust en drukte tijdens de toch al zo chaotische 
“ochtendspits”. 
Mocht u een leerkracht willen spreken of iets dergelijks, probeer dan een afspraakt te maken of via mail te 
communiceren. Zij willen u ten alle tijden te woord staan, alleen is er ’s morgens, voor de lessen, weinig tijd voor. 
We hopen dat u hiervoor begrip heeft. 
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DATA / ACTIVITEITEN 
Januari 
28 t/m 31 (19.00 uur)     Inschrijving Midden- en 
                                            Adviesgesprekken 
Februari 
1                        Rapport mee. 
5, 6                    Midden- en adviesgesprekken 
15                      Warme Truiendag, leerlingen middag vrij! 
16 t/m 24         VOORJAARSVAKANTIE 
27                      Luizencontrole 
Maart 
1                        Luizencontrole 
                          BaVinci Codes 2.1 
 
 

JARIGEN 
25 jan. t/m 13 feb. 
Groep: 
1-2 A:   Jayden 
1-2 D:   Sam en Liv  
1-2 E:   Lotte 
1-2 A:   Bas 
3 A:       Fleur en Hugo 
4 C:       Raf 
5 A:       Merlijn en Antonina 
5 C:       Emma en Elias 
6 A:       Evie en Demy 
7 A:       Tessa, Daan en Sophie 
7 B:       Diyana 
8 A:       Daan 
8 B:       Sophie, Faya en Bas 
 
 
 



Nieuwe hulp 
Sinds twee weken hebben wij , als school, er een extra kracht bij gekregen. Haar naam is 
Sadiye en zijn komt op dinsdag, woensdag en vrijdag ons team versterken. Zij springt bij 
met huishoudelijke taken, wat licht administratief werk,  en neemt wat kopieer- en 
lamineertaken van de leerkrachten over. Wij zijn blij met haar komst en wensen haar veel 
plezier toe in haar werk! Welkom!!  
 
 
De typetuin 
In de bijlage vindt u informatie over de cursus die de typetuin op onze school, na 
schooltijd,  gaat starten (als er voldoende animo is). In maart is het de bedoeling dat er 
wordt gestart. Mocht uw zoon/dochter dus vaardigheid willen krijgen met het typen , dan  is deze cursus een 
aanrader. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

De Nationale Voorleesdagen 2019 

 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen (van 23 januari t/m 2 februari) is er in de Bibliotheek van alles te doen en te 
ontdekken voor kinderen en hun ouders/verzorgers. Zo lezen wij fantastische boeken voor en helpen we je om 
van voorlezen thuis nog meer een feest te maken. Natuurlijk met een fantastische collectie, maar ook met advies, 
leuke activiteiten en inspiratie.  
 
Voorlezen is fantastisch! 
Thuis aan je kind voorlezen is gezellig én belangrijk. Helemaal als je je samen verbaast over bijzondere en gekke 
dingen in een boek. Voorlezen prikkelt de fantasie van kinderen en maakt hen nieuwsgierig. Hun wereld, gevoel voor 
taal en woordenschat worden groter.  
Je ziet ze groeien!  
 
Zoveel leuke boeken 
De Bibliotheek helpt je met plezier als je een nieuwe stapel boeken wilt komen uitzoeken met je kind. Er zijn zoveel 
prachtige, interessante en grappige kinderboeken om uit te kiezen. Wij weten precies welke schatten er in welke 
kasten voor jou en je kind klaar staan! 
 
Kom langs 
Neem een kijkje op onze website (www.debibliotheekzuidkennemerland.nl) voor o.a. de agenda tijdens de Nationale 
Voorleesdagen, ideeën voor boeken en voorleestips.  
Of kom langs in een van de vestigingen van de Bibliotheek .  
 
Cadeau voor nieuwe leden  
Nog geen lid? Kom dan snel naar de bieb, want alle kinderen van 0 t/m 5 jaar die nu een abonnement nemen, krijgen 
tijdens de Nationale Voorleesdagen het prachtige prentenboek  ‘Een huis voor Harry’ cadeau! 
 
Tot snel! 
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
 

http://www.debibliotheekzuidkennemerland.nl/

