Skittelnieuws
Hoogkarspel

januari 2016

Wilt u reageren op ’t Skittelnieuws
mailt u naar:
directie@skitteljacht.nl

‘ Uw kind is de toekomst, de toekomst is
onze uitdaging ‘

Ziek en Zeer:
Juf Christine is regelmatig weer op school
aanwezig. Zij komt een paar uur in de
groep. Juf Christine gaat miv 15 april met
zwangerschapsverlof. Juf Sylvia zal haar
blijven vervangen zolang dit nodig is.

Enquête:
In februari wordt een enquête over
veiligheid op school uitgezet onder alle
ouders. Het gaat hier vooral om hoe veilig
voelt u en uw kind zich op ’t Skitteljacht.
Denkt u hierbij aan pesten, lastig vallen etc.
De enquête wordt via de mail verstuurd.
We stellen het op prijs als u allen deze
enquête invult. N.a.v. de antwoorden
kunnen wij bekijken wat goed gaat, maar
ook wat wij kunnen verbeteren.

Ouderbijdrage:
De ouderbijdrage is weer geïnd. We weten
ook dat niet iedereen deze vrijwillige
bijdrage kan betalen.
Nu zijn er steeds meer ouders die niet
willen betalen. De ouderbijdrage wordt
gebruikt voor de feesten die voor de
kinderen georganiseerd worden. Denkt u
hierbij aan sinterklaas, kerst, carnaval etc.

Zonder deze bijdrage kan de ouderraad de
feesten niet meer op deze manier blijven
organiseren. Wij zullen dan na moeten
gaan denken hoe wij de feesten in de
toekomst kunnen blijven betalen.
CITO:
De cito toetsen zijn klaar of bijna klaar. De
gesprekken vinden ook weer plaats. U krijgt
hierover bericht via de mail.

't Skitteljacht is uit de kunst!
Na de voorjaarsvakantie starten we met
het thema kunst, ''t Skitteljacht is uit de
kunst' De hele school zal aan dit thema
gaan werken. Op dinsdag 8 maart zullen
we het thema gaan openen met een
toneeldag. Gedurende de hele dag
bereiden alle groepen de
toneelvoorstelling 'The Wizard of Oz' voor.
Alle ouders zijn van harte welkom om aan
het eind van de schooldag de voorstelling
te bekijken. Een officiële uitnodiging met
tijden volgt nog.
Voor de dag zelf zoeken we nog ouders die
willen helpen met het schminken van alle
leerlingen. Op dit moment zijn de
schminktijden nog niet bekend, maar u
kunt zich al wel vast opgeven bij de
leerkracht van uw kind. De leerlingen van
de groepen 3 tot en met 8 lunchen deze
dag op school. Groep 1/2 gaan onder de
middag wel naar huis. Wilt u dit ook
doorgeven aan bijvoorbeeld de TSO of uw
oppas.

Meer informatie over deze dag ontvangt u
nog via de e-mail.

Kriebelpoten. Op donderdag
25 februari hebben zij een
workshop van 2 kunstenaars.

Afsluiting thema kunst
Op donderdag 7 april eind van de middag
is de afsluiting van ons thema kunst.
Schrijft u dit alvast in de agenda? Meer
informatie volgt.
Oproep ouders
Bent u kunstenaar? Heeft u een
kunstzinnig talent? Wellicht kunt u iets
voor de school betekenen. Dan zouden we
het heel erg leuk vinden om iets van u te
leren. Meldt u zich aan bij de leerkracht
van uw kind.
COBRA en Vliegvleugels en Kriebelpoten
Ook voor de voorjaarsvakantie zijn we al
bezig met kunst. De groepen 5 t/m 8 doen
een project over COBRA.








Op dinsdag 23 februari zullen
er 2 kunstenaars op school
komen om een workshop te
geven aan de groepen 5/6, 7
en 8.
Op woensdag 24 februari gaan
groep 5/6 en groep 5 van juf
Kristel een bezoek brengen
aan het COBRA museum in
Amstelveen. Groep 4 van juf
Kristel zal deze dag opgedeeld
worden over de andere
groepen.
Groep 7 en 8 zullen op
donderdag 25 februari een
bezoek brengen aan het
COBRA museum.
De groepen 1 t/m 4 doen het
project Vliegvleugels en

Jeugdsportpas
Schrijf je in voor de JeugdSportPas!
De kerstvakantie is net voorbij en de
kinderen kunnen zich alweer aanmelden
voor de voorjaarsronde van de
JeugdSportPas. Met de JeugdSportPas
krijgen de leerlingen de kans om bij een
vereniging vier lessen voor € 6,- uit te
proberen zonder direct lid te worden. Door
aan verschillende sportactiviteiten deel te
nemen kunnen de kinderen direct of op
een later moment een bewuste sportkeuze
maken. Een goed moment dus om de sport
te vinden die goed bij je past. De
JeugdSportPas wordt in samenwerking met
de lokale verenigingen georganiseerd door
Sportservice West-Friesland. De leerlingen
uit de groepen 3 t/m 8 uit de gemeenten
Drechterland en Enkhuizen kunnen

deelnemen
sportaanbod.

aan

een

uitdagend

In week 1 worden de roosters op school
uitgedeeld en de kinderen kunnen zich
vervolgens digitaal inschrijven vanaf 7 tot
en
met
28
januari
via
www.sportservicewestfriesland.nl. Voor
meer informatie over het inschrijven kijk je
op de voorkant van het rooster.
Staat de les niet meer op de website? Dan
betekent het dat de les vol zit. Houd de
website in dat geval goed in de gaten want
mogelijk komt er een extra les.
Scouting Sint Lidwina uit Venhuizen doet
ook mee! Dit staat niet op de folder maar
wel op de website.`

mogelijk om de sieraden af te plakken met
zelf meegenomen sporttape.`
Met sportieve groet,
Marco de Vent

De aanschuiftafel
woensdag 3 februari 2016
Voor alle ouders en verzorgers
van gemeente Drechterland

Schuif maar aan…………

`Sportkleding en sieraden in de gymles.
Omwille van de hygiëne/veiligheid vragen
wij u er voor te zorgen dat uw kind over
aparte gymkleding en gymschoenen (geen
balletschoenen) beschikt. Bij voorkeur een
gymbroekje, t-shirt of een gympak.
Gymschoenen mogen niet buiten gedragen
worden.
Tijdens de gymlessen is het gevaarlijk om
sieraden te dragen. Er is tijdens de gym
contact met andere klasgenoten en de kans
dat je blijft haken is aanwezig. Daarom is de
regel dat alle sieraden tijdens de gymlessen
af moeten. Wanneer leerlingen het niet
prettig vinden om de sieraden in de
gymzaal of kleedkamer neer te leggen, is
het raadzaam om ze thuis te laten op de
dag dat ze moeten gymmen. De leerkracht
die op dat moment gym geeft, is niet
aansprakelijk voor eventueel verlies of het
kapot gaan van de sieraden. Het is ook

Pesten staat de laatste tijd enorm in de
belangstelling. En terecht, want het komt
veel vaker voor dan we denken. Het
gebeurt in de klas, op straat of in een
vertrouwde omgeving via de computer. Je
hoopt dat jouw kind er over praat als het
zelf gepest wordt, als er in de klas wordt
gepest of als het zelf pest. Want pesten is
laf en doet zeer!
Leerkrachten worden via verschillende
kanalen gewezen op de oorzaken en
gevolgen van pesten en de noodzaak om
actie te ondernemen. Dit gebeurt via
studiedagen en een landelijk Protocol
waar je je op school allemaal

(leerkrachten, leerlingen en hun ouders,)
aan moet houden.
Als leerlingen zich verantwoordelijk gaan
voelen voor elkaar en voor de sfeer in de
klas, zal pesten minder kans krijgen.
Kinderen zijn vaak bang om iets over
pesten te vertellen. Hoe pak je nu een
dergelijk gesprek over pesten aan, met je
kind of met school? Of met de ouder die
jouw kind pest?
En wat kunnen ouders eigenlijk zelf doen
om het pesten te laten stoppen op school
en op straat? Vindt u dat de ouders hierin
een rol hebben?
Ik wil u uitnodigen om hierover met
elkaar in gesprek te gaan, om te praten
over de rol van de ouders, van de school
en alle kinderen. Voor een fijne school
waar elk kind zichzelf kan zijn en met
plezier naar toe gaat.
U bent van harte welkom, ook opa’s en
oma’s en andere belangrijke personen van
uw kind(eren). Neem gerust een
geïnteresseerde vriendin of buuf mee.
Wanneer
: Woensdag 3 februari staat
vanaf 8.30 uur de koffie en thee klaar.
We beginnen om 8.45 u
en het duurt tot ongeveer
10.30.
Komt u iets later, loop
gerust zachtjes naar
binnen……
Waar
: bs Jozefschool, Sint
Lucasstraat 2 1601BP Venhuizen. Tel:
0228541456
Wie

: Caroline van Duuren,
Voorschoolsadviesteam
gemeente Drechterland

Voor vragen :
caroline@opvoedpakket.nl
of 0647462377

Bezoek
Volksterrenwacht
ORION
KIJKAVOND
Vrijdag 19 februari
van 19.00 – 22.00 uur
Toegang is gratis.
In het planetarium : doorlopend korte
presentaties over het heelal en de ster van
Bethlehem.
In de expositieruimte: o.a. een mooie
collectie meteorieten en mineralen en
dino-onderdelen te zien en nog veel meer
over sterrenkunde, ruimtevaart en
geologie, interactieve ruimtereis
In de koepelruimte: kijken door grote
telescopen naar o.a. de Maan , sterren,
nevels en sterrenbeelden (ook op het
dakterras van Orion staan telescopen
opgesteld).
Streekbos, Veilingweg 21b, Bovenkarspel

Week 31: 1 t/m 5 aug
Week 32: 8 t/m 12 aug
Week 33: 15 t/m 19 aug
De deelnameplaatsen zijn over deze vier
weken verdeeld. Kinderen die bij elkaar
in de klas zitten komen daardoor bij ons
ook in dezelfde groep terecht, samen met
andere leeftijdsgenootjes. Het is ook
mogelijk zelf een week te kiezen,
vriendjes en vriendinnetjes maken ze
altijd in het bos!
De Vakantiespelen komen er weer aan. Elk
jaar een feest voor alle kinderen uit WestFriesland en omstreken. Op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag mogen ze
met de bus naar het bos om daar te spelen.
Er worden hutten gebouwd van zelf
gesprokkeld hout, stokbroden gebakken
boven een echt vuur, er wordt
gezwommen in het IJsselmeer en heel veel
andere spellen gespeeld in het bos. Dit alles
mogelijk gemaakt door een grote groep
enthousiaste vrijwilligers.
Aanmelden voor de Vakantiespelen gaat
eenvoudig
via
www.stichtingvakantiespelen.nl
Dit jaar kunnen er mooie prijzen worden
gewonnen door op de foto te gaan met
onze mascotte Twinky. Meedoen aan deze
actie is heel eenvoudig. Post een selfie
(voor 31 mei) met Twinky op facebook, tag
@StichtingVakantiespelen
en
voeg
#selfieTwinky toe. Houd onze website en
facebook in de gaten om te zien waar
Twinky aanwezig is. Twinky niet gezien?
Wees creatief!
Wanneer zijn de Vakantiespelen?
De Vakantiespelen worden dit
gehouden in de volgende weken:
Week 30: 25 t/m 29 juli

jaar

meer
informatie
en
aanmelden
www.stichtingvakantiespelen.nl

Jarigen februari
01-02
05-02
05-02
06-02
07-02
08-02
10-02
11-02
11-02
11-02
11-02
16-02
20-02
21-02
27-02
29-02

Jan Joris Zwaan
Anna Hoogenboom
Linoy Vriend
Isabel Kragten
Jan Schilder
Jill Molenaar
Isa Mol
Alè Alhadad
Lisa Baas
Jelmer de Boer
Yann van Wichelen
Jasmijn Alhadad
Luca Spittel
Casper Kreeft
Isabel Figueira
Huib Bakker

