Skittelnieuws
december 2015
Hoogkarspel
Wilt u reageren op ’t Skittelnieuws:
directie@skitteljacht.nl
‘ Uw kind is de toekomst, de
toekomst is onze uitdaging!’

Ziek en zeer
Juf Christine is nog steeds thuis. Zij is nog niet
in staat om te gaan werken. Het gaat wel wat
beter met haar, maar dat is niet goed genoeg
om voor de klas te staan.
Meester Gerard is een paar weken ziek
geweest maar is sinds maandag weer aan het
werk.
Juf Judith haar zwangerschapsverlof is tot de
kerstvakantie. In januari zal zij weer starten.
Zij zal op maandag, dinsdag en woensdag voor
de klas staan en juf Esther op de donderdag
en vrijdag.

Vluchtelingen en ’t Skitteljacht
Onderstaand stukje heeft in de krant gestaan.
De Syrische kinderen hebben een uurtje
afleiding gehad. De kinderen van ’t Skitteljacht
waren geweldig. Hun inzet en betrokkenheid
was top.

't Skitteljacht verzorgt
spelletjesmiddag voor
gevluchte kinderen
De kinderen uit Syrië beleefden een leuke
middag met allerlei buitenactiviteiten én veel
blije gezichten.
HOOGKARSPEL - Twintig kinderen van obs 't
Skitteljacht vertrokken dinsdagmiddag 17
november - onder begeleiding van twee

leerkrachten - richting sporthal De Sluis in
Hoogkarspel. Daar verblijven op dit moment
zo'n 180 vluchtelingen uit Syrië, waaronder
twintig kinderen in de basisschoolleeftijd. De
kinderen van 't Skitteljacht kwamen zelf met
allemaal ideeën om de vluchtelingen te
helpen.

De leerkrachten van 't Skitteljacht gingen met
elkaar om tafel zitten om iets concreets te
bedenken. Uiteindelijk werd een
spelletjesmiddag georganiseerd met allerlei
leuke buitenactiviteiten, zoals hockey,
voetbal, springtouwen, stoepkrijten,
steltenlopen en tikspelletjes. Uit iedere klas
mochten vier kinderen mee. Het werd een
heel leuke middag, met veel blije gezichten.
Tessa uit groep 7 zei: "Het was vooral leuk om
te zien dat ze allemaal zo blij waren." En ook
Ian uit groep 7 had nog een goede opmerking:
"Het beste zou zijn als we gewoon de oorlog
konden stoppen."

AANSCHUIFTAFEL

Dinsdag 1 december a.s. informatie
bijeenkomst over
jongeren en alcohol, roken, drugs,
gokken en gamen
Voor álle ouders/verzorgers in de
gemeente Drechterland
In de puberteit gaan zich nieuwe situaties
aandienen in de omgeving van uw kind. Ook
als het gaat om experimenteren met roken,
drinken en blowen. Opvoeden is niet zonder
stress en conflicten.
“Allemaal leuk en aardig, dat je met je puber
in gesprek moet over alcohol en drugs. Die van
ons wil het nergens over hebben.’
“Ik vond gister een zakje wiet in de jaszak van
mijn kind. Hoe pak ik dat aan?”
Jongeren zoeken hun eigen weg, maken zich
steeds meer los van thuis en trekken het liefst
met leeftijdsgenoten op. Waarden en normen
van thuis worden in twijfel getrokken.
Daarbij experimenteren ze geregeld met
alcohol en/of drugs.
Groepsdruk en sociale media spelen hierbij
een belangrijke rol.
“Moet ik nou juist wel of juist niet grenzen
stellen aan het beeldschermen van mijn kind?”
“ Ik ben Corina van der Laan,
preventiewerker voor Brijder Jeugd in WestFriesland. Brijder Jeugd is een apart

onderdeel van Brijder Verslavingszorg en
richt zich op jongeren tot 24 jaar en hun
ouders”.
Eén van de belangrijkste activiteiten van
Brijder Jeugd is het voorkomen van
problematisch middelengebruik en
problematisch gamen. Als preventiewerkers
doen we er dan ook alles aan om jongeren
bewust te maken van de gevaren van alcohol,
drugs, gokken en gamen.
Als experimenteergedrag uit de hand loopt,
heeft dat invloed op de thuissituatie en op
school.
Ouders zijn natuurlijk een hele belangrijke
schakel en als ouder is het belangrijk om op de
hoogte te zijn van middelen en hun risico’s.
Hoe ga je in gesprek met je kind over dit soort
zaken, wat kun je als ouder doen? Een avond
over feiten maar vooral met elkaar in gesprek.
Wie:
Voor alle ouders en andere
opvoeders met kinderen in de gemeente
Drechterland
Wat:
Informatie bijeenkomst over
jongeren en alcohol, roken, drugs, gokken en
gamen
Waar:
Dorpshuis “Het Centrum’ Twijver
66, 1606 BW Venhuizen
Wanneer: Dinsdag 1 december a.s. van 19.30
u tot 21.30 u
Door:
Corina van der Laan (Brijder Jeugd ) i.s.m.
heTOpvoedpakket van Amstel & van Duuren.
Voor opgave deelname mail naar
caroline@opvoedpakket.nl
Caroline van Duuren van het
VoorschoolsAdviesTeam gemeente
Drechterland
Deze presentatie wordt aangeboden door de
gemeente Drechterland
U bent van harte welkom

Feesten

Jarigen december / januari

December is de maand van de feesten.

03 – 12
06 – 12
11 – 12
12 – 12
13 – 12
15 – 12
16 – 12
18 – 12
19 – 12
20 – 12
22 – 12
30 – 12
31 – 12

Sjoerd Weel
Claudia Boogert
Mason Mol
Lars vd Vliet
Josephine Hooyboer
Tycho Kuin
Maru Cornelissen
Lars Hekelaar
Olivia Sijm
Luna Bood
Eva Ooyevaar
Jade Özucak
Eline Braak
Femke Braak
Denise Stenekes

06 – 01
07 – 01

Amber Fey
Demi Bregman
Stephan Bouma
Caio Jong
Abdelkarim Mahamud
Jason Hu
Tristan Jonker
Jenna vd Wijngaart
Benten Adriaans
Justin Post
Lara Pouwiel
Miga Konijn
Diana Kanieuwska
Palita Donkhoksung

Sinterklaas verwachten we op 4 december.
Hierover hebt u inmiddels bericht ontvangen.

Kerstfeest vieren we op 17 december.
Hierover zult u ook nog verdere informatie
ontvangen. De kinderen van groep 1 t/ m 4
hebben ’s middags vrij en groep 5 t/ m 8
hebben een continu rooster.

15 – 01
16 – 01
17 – 01
19 – 01
23 – 01
26 – 01
28 – 01
29 – 01

MERRY CHRISTMAS
Vrijdag 18 december begint de kerstvakantie
om 12 uur. Wij starten dan weer op dinsdag 5
januari 2016. Maandag 4 januari hebben d e
leerkrachten een studiedag.
Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en
een fijne vakantie toe

