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

Skittelnieuws, juni 2016 Hoogkarspel
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Directie mededelingen
Meester Albert
Roos
22 mei is Roos geboren. Dochter van
juf Christine en Martijn. Wij
feliciteren hen, en broer Tim, met dit
nieuwe kindje in het gezin.

Op 25 april 2016 is meester Albert,
na een lange ziekteperiode,
overleden. Tijdens een mooie dienst
in het crematorium in Hoorn hebben
we afscheid van hem genomen.
Zowel tijdens de dienst als bij de
gelegenheid tot condoleren waren er
ouders en kinderen van de school
aanwezig. Dit is zeer op prijs gesteld
door de familie van Albert. Meester
Albert was een bevlogen meester
met oog voor ieder kind. We zullen
hem missen in de school.

Wisseling van taken
Formatie
De formatie op bestuursniveau is
bijna rond. Dit houdt in dat we op
schoolniveau ook bijna aan de slag
kunnen. Tijdens een aantal
vergaderingen zullen we met het
gehele team nadenken over de
groepsverdeling. Het zal niet
makkelijk worden. De daling van het
aantal leerlingen (landelijk gezien en
dus ook bij ons op school) en het feit
dat de formatie gebaseerd is op het
leerlingenaantalvan 1 oktober 2015
maakt dat er ook op de locatie
Hoogkarspel opnieuw met combinatie
groepen gedraaid zal gaan worden.
We zullen met elkaar kijken naar de
onderwijsbehoeften van de
verschillende groepen en we
proberen zo tot een goede
groepsindeling te komen.
Pas als de formatie van de groepen
bekend is gaat er gekeken worden
welke leerkracht welke groep gaat
draaien.

Juf Esther heeft in eerste instantie de
vervanging van Selma op zich
genomen voor de groep 3/4 in
Westwoud. Helaas gaat zij hier
wegens omstandigheden per 6 juni
mee stoppen. Selma zal dan weer les
geven in groep 3/4 op de maandag,
dinsdag en woensdag. Juf Kim blijft
werken op de donderdag en vrijdag.
De IB taken zullen de laatste 6
weken van het jaar door juf Melissa,
juf Selma en mijzelf ingevuld
worden. Juf Melissa zal wat
onderzoekjes doen en het
administratieve deel op zich nemen.
Selma en ik zullen de grote lijnen in
de gaten houden en de gesprekken
met de ouders voeren.
We zijn ons ervan bewust dat het
geen ideale oplossing is, maar door
een chronisch tekort aan invallers
zijn er weinig andere mogelijkheden.

Informatie Vakantiespelen

Afwezigheid juf Wies en juf Marja
Wies blijft in ieder geval tot de grote
vakantie afwezig. Ze komt af en toe
op school om koffie te drinken.
Langzamerhand gaat het iets beter
met haar.
Ook met juf Marja gaat het steeds
beter. Iedere week is ze een uurtje
op school.

Het Dijkgatbos is een groot
speelterrein waar kinderen veilig en
ongestoord kunnen spelen. Buiten
spelen in deze omgeving kan niet
iedere dag, maar wij maken het
mogelijk dat ieder kind dat een week
lang wel kan doen.
Ons doel is vakantiespelen mogelijk
te maken voor ieder kind. Dit doen

wij door de kosten zo laag mogelijk
te houden. Uw kind wordt opgehaald
en weer teruggebracht. Voor mensen
die op bijstandsniveau rond moeten
zien te komen, zorgen wij voor een
financiële tegemoetkoming.
En om mee te kunnen doen, is veel
meer dan een rugtas en een
broodtrommel niet nodig.
Kunnen uw kind(eren) niet meedoen
in de aangewezen week, is het altijd
mogelijk in één van de andere weken
mee te doen. Ze moeten dan wel
naar een van de opstapplaatsen van
die week worden gebracht.
Ook kunt u uw kinderen eventueel in
overleg met ons zelf naar het bos
komen brengen.
Info kijk op:
www.stichtingvakantiespelen.nl
Week 32 (8, 9, 11 en 12 augustus
2016)
Bovenkarspel, Den Oever,
Grootebroek. Hem, Hippolytushoef,
Hoogkarspel, Schellinkhout,
Venhuizen, Westerland, Westwoud,
Wijdenes, Wognum

Nationale Buitensspeeldag
8 juni 2016
De basisschoolkinderen uit en
rondom Drechterland kunnen tijdens
deze dag vrijblijvend deelnemen aan
diverse buitenspeelactiviteiten op het
plein naast het gemeentehuis in
Hoogkarspel.
Sportservice West-Friesland en de
Brede School de Paraplu in
Hoogkarspel organiseren in
samenwerking met de ijsclub
Hoogkarspel, gymvereniging Dess,
Eccles golf academy en Slackline Rick
de buitenspeeldag.
Met deze buitenspeeldag krijgen de
kinderen nieuwe buitenspeelinspiratie
En maken ze kennis met
verschillende sporten.
De Buitenspeelmiddag wordt
feestelijk geopend door wethouder
Lian Smaal met een verrassing.
Ook is er een knallende streetdanceopening!
Tumblingbaan, golfen, skeeleren,
touwtjespringen, slacklinen,
balspelen straattekenen en nog
veel meer.
Terwijl de kinderen heerlijk
buitenspelen verwelkomt van Dis alle
ouders op het terras met uitkijk op
het plein.
Bij heel slecht weer, houden we de
straatspeeldag in sporthal de Sluis.
Deelname aan de Buitenspeeldag is
gratis en tevens op eigen risico.
Woensdag 8 juni 13.30 tot 16.00
Raadhuisplein in Hoogkarspel
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Felix Vlaar
Rowin Vlaar
Dylan Koopmans
Bente Özuçak
Meester Piet
Sam Bregman
Jordy Brouwer
Ryan Koorn
Zara de Groot
Dylan Brouwer
Chanyro Da Conceição
Abrantes
Isa Glazer
Jorrit Brozius
Wiebe Hol
Channa Zuidinga
Max van der Laan
Silke Rijnbeek
Tessa Rijnbeek

