Schooljaar 2021 – 2022
Nieuwsbrief: 06
Maandag 27 september 2021

Invulling vacature groep 3/4

Actie Stumpel kinderboekenweek

Met ingang van afgelopen week is de
vacature voor groep 3/4 ingevuld. Op
donderdag en vrijdag zal Marjolein Assink
voor de groep staan.
Marjolein is 43 jaar en
heeft eigenlijk haar hele
leven met veel plezier met
kinderen gewerkt. Zij heeft
gewerkt op diverse
basisscholen in heterogene
groepen in onderbouw,
middenbouw en
bovenbouw.
Wij zijn ontzettend blij dat het ons, in tijden
van grote schaarste op de arbeidsmarkt, is
gelukt invulling te geven aan deze vacature.

Week tegen het pesten

Van 27 september tot 1 oktober is het de
Week tegen Pesten. Het motto dit jaar is:
Buitensluiten? Uitgesloten!
Vandaag is iedere groep gestart met dit
thema. Gedurende de week zal dit onderwerp
regelmatig worden besproken binnen de
groep (eventueel met KiVa les).

Dit jaar is de Kinderboekenweek van
6 oktober tot en met 17 oktober.
Sinds enkele jaren houdt Stumpel een actie
waarbij ouders, kinderen en scholen de
kassabonnen kunnen sparen van hun
aankopen op kinderboeken tijdens de
kinderboekenweek in onze winkel.
Inhoud actie
● Ouders, kinderen en school kunnen tijdens
de Kinderboekenweek kassabonnen
verzamelen van aankopen bij Stumpel. De
kassabon kunt u inleveren bij de
leerkracht van uw kind.
● De actie geldt op gekochte kinderboeken
(geen andere producten).
● De school levert de verzamelde
kassabonnen in bij Stumpel. De
medewerker van Stumpel telt de
kassabonnen op en schrijft een waardebon
uit t.w.v. 10% van het totaalbedrag aan
kassabonnen.

Schoolkamp Texel

Op de website
https://www.weektegenpesten.com/ kunt u
ook één en ander terugvinden.

Vandaag is groep 7/8 van Inge en Jacko op
schoolkamp gegaan. Zij gaan naar Texel.
Wij hopen dat het weer een beetje mee zit. Ze
hebben er in ieder geval veel zin in.

1.Hoorn
Beste Ouders en verzorgers,
Mijn naam is Katie Brouwer en woon met
mijn gezin in Hoorn.
Misschien dat sommigen
mij (her)kennen. Ik ben
opvoedondersteuner en
jeugdmaatschappelijk
werker en werk sinds 2015
bij 1.Hoorn. 1.Hoorn biedt
een steuntje in de rug als
het even niet lukt op
school, thuis of in uw
omgeving. Dit kan zijn op
gebied van opgroeien en opvoeden,
financiën, dagelijkse activiteiten en
bijvoorbeeld scheiden.
Vanaf 2018 ben ik contactpersoon voor de
Montessorischool en ben ik wekelijks
aanwezig om ondersteuning te bieden waar
nodig. U kunt mij aanspreken of contact met
mij opnemen als u daar behoefte aan heeft.
Misschien heeft u vragen over hulp die u zou
willen voor thuis of heeft u het de afgelopen
periode zwaar gehad en wilt u daarover in
gesprek. Juist in deze periode kunnen er
problemen ontstaan bij bijvoorbeeld uw
financiën of in uw thuissituatie. Ook hierover
kunt u contact met mij opnemen en dan
denk ik graag met u mee of biedt een
luisterend oor.
Katie Brouwer
Opvoedadviseur Grote Waal – Stadskern
Tel: 0615004299 (Werkdagen: woe, do, vr)
Zwerfboeken KB

In de Kersenboogerd is de vitrinekast voor
zwerfboeken weer gevuld. Elke leerlingen
mag hieruit een boek meenemen.

Meedenken over de toekomst van passend
onderwijs in West-Friesland?
Via deze nieuwsbrief nodigt Passend
Onderwijs West-Friesland u uit om actief mee
te denken én beslissen. Tijdens een grote
planbijeenkomst op 9 november willen zij
samen met alle betrokkenen in de regio
komen tot de belangrijkste inhoud en
bouwstenen voor het Ondersteuningsplan
2022-2026 van samenwerkingsverband
Passend Onderwijs West-Friesland.
Iedereen die mee wil doen, wordt voorbereid
op deze dag in een voorbereidende
bijeenkomst. In de komende weken worden
deze nog volop online aangeboden. Er zijn
verschillende nieuwe data bijgekomen.
Meer informatie vindt u op de huidige
websites van beide samenwerkingsverbanden
● De route naar het nieuwe
ondersteuningsplan (2022-2026) - Een
passende verbinding voor ieder kind Samenwerkingsverband De Westfriese
Knoop
● Meedenken over de toekomst van
passend onderwijs in de regio
West-Friesland? (swvvowestfriesland.nl)
Ook kunt u meer lezen in deze flyer of bekijk
onze korte animatie!

Meedoen?
Heeft u als ouder interesse? Geef u nu nog
op voor een online voorbereidende
bijeenkomst:
https://nivaso.wufoo.com/forms/aanmeldendigitale-voorbereidende-bijeenkomsten/.
Ontruimingsoefening
Op alle locaties zijn de afgelopen weken
ontruimingsoefeningen geweest. Elk jaar
krijgen wij controle van de brandweer,
waarbij wij ook moeten kunnen aantonen dat
wij oefenen met ontruiming. Dit doen wij in
ieder geval tweemaal per jaar, waarvan één
gepland en één ongepland.
Alles is goed verlopen. Kleine
aandachtspunten zijn binnen elk team
besproken en worden tijdens een volgende
ontruiming opgepakt.

