Skittelnieuws november 2015
Hoogkarspel
Wilt u reageren op
directie@skitteljacht.nl
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Skittelnieuws:

‘ Uw kind is de toekomst, de toekomst is
onze uitdaging!’
Herfst
De herfst vakantie is weer voorbij. De dagen
worden alweer korter. ’s Morgens met donker
opstaan en ’s avonds al vroeg de lichten aan.
Blaadjes verkleuren en vallen van de bomen.
Echt herfst dus.
De komende 8 weken zullen in het teken van de
feesten staan. St-Maarten, Sinterklaas en de
Pieten en dan de kerst alweer.

De werkgroepen Onderwijs, Ouderparticipatie,
Identiteit zijn al een paar keer bij elkaar
gekomen. De werkgroep IKC
( integraal kind centrum) gaat binnenkort van
start.

Schoolontbijt
Op woensdag 11 november houden wij het
schoolontbijt. Deze hele week staat het
gezonde ontbijt landelijk in het nieuws.
In veel gezinnen in het land wordt niet elke
ochtend ontbeten. De energie uit het ontbijt heb
je nodig om op gang te komen. Om te kunnen
leren, om te werken. Het ontbijt is nodig om de
motor op gang te brengen en te houden.

Het goede doel
Elk jaar kiest Het Nationaal Schoolontbijt een
goed doel dat kinderen helpt. Dit jaar is dat de
LINDA.foundation. Die stichting bezorgt
jaarlijks meer dan 2.000 Nederlandse gezinnen
met kinderen die in armoede leven een
onvergetelijke decembermaand, door ze
eenmalig een set cadeaukaarten te geven
waarmee zij boodschappen, kleding en
cadeautjes kunnen kopen.
De donaties aan de LINDA.foundation komen
tot stand door de vrijwillige, symbolische
bijdrage van gemeenten die deelnemen aan de
Burgemeestersontbijtjes. Op vrijdag 13
november maakt de Utrechtse burgemeester
Jan van Zanen het totaalbedrag bekend tijdens
het laatste Burgemeestersontbijt van de
ontbijtweek.

Een drukke, maar ook een gezellige tijd. We
houden u op de hoogte van de festiviteiten.

Informatie avond
Westwoud.

één

school

in

Op
woensdag 4 november wordt een
informatieavond over één school in Westwoud
gehouden. Het bestuur SKO de Streek en
Openbaar Onderwijs Present zal hierbij
aanwezig zijn. De besturen hebben de intentie
uitgesproken
en
de
intentieverklaring
ondertekend om de Regenboog en ’t
Skitteljacht ( locatie Westwoud) samen te
voegen tot één school.

Zie voor meer informatie www.schoolontbijt.nl

BREDE SCHOOL ACTIVITEITEN
KINDERYOGA ZONNESCHIJN
Marion Kersten laat de fantasie de vrije loop
bij Yoga voor kinderen. Lekker bezig zijn met
je lijf, stil worden in concentratie of tekenen
waar je zin in hebt na een verhaal, is wat je
bijvoorbeeld meemaakt in een Kinderyoga les.
Zo ontdek je steeds meer over jezelf en de
wereld om je heen. Bij genoeg aanmeldingen
start Marion Kersten na deze vijf lessen
eventueel een kinderyoga cursus in
Hoogkarspel.
Data: dinsdag 17, 24 november, 1, 8, 15
december 2015
Tijd: 15:45 - 16:45 uur (deur open om 15.35
uur)
Doelgroep: groep 3 t/m 8 van het
basisonderwijs
Locatie: de Paraplu, Sluisweg 4 in Hoogkarspel
Deelname: € 22,50 voor vijf lessen, betaling
contant en bij aanvang van de 1e les
Kledingvoorschrift: gemakkelijke kleding (geen
maillot), neem een strandlaken mee om op te
zitten.
Reserveren: www.bredeschooldeparaplu.nl
Voor meer info kijk op: www.
www.yogavoorallen.nl
BOOTCAMP: BEWEGEN IN HOOGKARSPEL
Wij zijn Gerdy en Mandy Imming van Bewegen
in Hoogkarspel. Wij gaan nu ook
bootcamplessen voor jullie organiseren,
hopelijk kom jij ook mee bikkelen? Vind jij het
ook leuk om samen met je vriendjes en
vriendinnetjes sportieve opdrachten uit te
voeren? Geef je dan snel op!
Data: woensdag 18, 25 november, 2
december 2015
Tijd: 16:00 - 17:00 uur
Doelgroep: groep 6, 7 en 8 van het
basisonderwijs
Locatie: vertrek en aankomst: Reigersnest
schoolplein, Nachtegaal 1, Hoogkarspel
Deelname: € 7,50 voor drie lessen, betaling
contant en bij aanvang van de 1e les

Kledingvoorschrift: gymschoenen en
gemakkelijke kleding aanbevolen (we
bootcampen buiten)
Reserveren
verplicht: www.bredeschooldeparaplu.nl
Kijk voor meer info op: facebookpagina:
bewegen in Hoogkarspel

Met vriendelijke groet,
Rianne Appel
Brede School

Je komt in contact met andere ouders om
over opvoeding te praten en van elkaar te
leren. En het is ook gewoon gezellig!
‘Kinderen hebben veel tijd en aandacht
nodig. Er zijn ook momenten dat het jou
niet uitkomt. Wat doe je als je even rustig
met iemand wilt bellen of praten zonder
steeds onderbroken te worden? Hoe kun
jij je kind leren ruzies op te lossen. Soms
zit je met de handen in het haar en weet je
het niet meer’.

De aanschuiftafel
donderdag 19 november
a.s.
DE KRACHT VAN
POSITIEF OPVOEDEN
tussen koesteren en
kaderen
Voor álle ouders en verzorgers met
kinderen in de gemeente
Drechterland

Vind je het fijn eens te praten over de
opvoeding? Of alleen te luisteren?
Je bent van harte welkom, neem gerust
iemand mee.

Wie:
Voor alle ouders en andere
opvoeders
Wat:
Aanschuiftafel met het
thema ‘Positief Opvoeden’.
Waar:
RK basisschool Het Kerspel,
Nachtegaal 1 1616 HB , Hoogkarspel
Wanneer: Donderdag 19 november
a.s. Van 9 tot 10.30 uur. Inloop vanaf
8.45 uur
Door:

Kinderen opvoeden is een belangrijke,
uitdagende taak, die niet altijd even
gemakkelijk is. Soms heb je het idee dat je
alles zelf moet uitzoeken.
Een goede opvoeding vindt plaats in je
eigen ‘buurtje’, wissel daarom ervaringen
uit met anderen, help elkaar! Het is leuk,
leerzaam én gezellig om te praten over je
kind(eren) en de manier waarop je met
elkaar omgaat.

Caroline van Duuren
VoorschoolsAdviesTeam
gemeente Drechterland ( VAT)
Voor contact kunt u bellen T
0647462377
Of mailen naar
caroline@opvoedpakket.nl

Jarigen november

12-11

Fiene Rood

15-11

Kylie Visser

18-11

Stef de Wit

19-11

Dylan Rorije

20-11

Noa Bankert

22-11

Louise de Jong

27-11

Luuk Grooteman

28-11

Tess Rorije

30-11

Rosanne de Vries

