‘Uw kind is de toekomst, de toekomst is onze uitdaging!’
Skittelnieuws, september 2016 Westwoud
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Wilt u reageren op ’t Skittelnieuws? Mail dan naar: m.miedema@skitteljacht.nl
Directie mededelingen
De school is weer begonnen!
Aan de vrolijke gezichten te zien op de eerste schooldag heeft iedereen er weer
zin in!
We zijn het jaar actief begonnen. De schoolfotograaf staat in de tweede
schoolweek al op de stoep, er is al rigoureus opgeruimd en de eerste vergadering
is alweer achter de rug.
Jaarkalender
Vorig jaar is al aangegeven dat de jaarkalender wegens hoge kosten niet meer
gedrukt zou gaan worden. Het was de bedoeling de kalender naar alle ouders te
mailen maar het bestand is te groot om via de mail te verzenden. Op de website
kunt u de kalender vinden onder het kopje Westwoud.

Plannen
Gedurende het schooljaar 2016-2017 gaan we ons op school met de volgende
zaken bezig houden:
- Met het hele team zullen we ons scholen in het opbrengst gericht werken.
- De Nieuwe School Westwoud.
- Individuele leerkrachten zullen op verschillende gebieden scholing gaan
volgen. Zo gaat juf Esther een vervolgcursus Rots en Water training
volgen en gaat juf Mieke naar een congres over Taal en Lezen.
Juf Michelle gaat starten met een tweejarige opleiding voor IB-er en juf
Kim start met het tweede jaar van de opleiding gespecialiseerde
leerkracht.
Overblijven:
Er zijn vorig schooljaar verschillende ouders geweest met vragen over het grote
verschil in overblijfkosten tussen de Regenboog en ’t Skitteljacht. We hebben
daarom besloten de kosten wat aan te passen zodat het verschil kleiner wordt.
De kosten voor schooljaar 2016-2017 zijn als volgt:
losse strippenkaart € 17,50
Jaarabonnement voor
1 keer per week overblijven: €60.– per kind
2 keer per week overblijven: € 100,- per kind
3 keer per week overblijven: €140,- per kind
Marianne Miedema
Waarnemend directeur
Bericht van juf Wies
Beste ouders,
Na een, wegens ziekte, lange afwezigheid ben ik weer gestart op 't Skitteljacht.
De dinsdagochtend in Hoogkarspel en de donderdagochtend in Westwoud.
Langzaam zal dit uitgebreid worden en zal ik weer taken op mij nemen.
Op dit moment is Marianne Miedema nog de waarnemend directeur.
Zij blijft voorlopig aanspreekpunt voor de school.
Ik ben heel blij dat ik weer op 't Skitteljacht aanwezig kan zijn.
met vriendelijk groet
Wies Klaassen
Bericht van juf Kim

Beste ouders,
Allen bedankt voor de belangstelling die ik afgelopen tijd van jullie heb
gekregen. Gelukkig gaat het nu weer de goede kant op.
Groeten Kim Karels
Leerkracht groep ¾

Gymlessen
Ook dit jaar zal ik (juf Linda, Sportservice West-Friesland) de gymlessen
verzorgen aan de groepen 3 t/m 8 op de vrijdag. Ik heb er weer veel zin in.
Hierbij een mededeling voor de gymlessen:
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 mogelijk om de sieraden af te plakken met zelf
meegenomen sporttape.

Sportservice Westfriesland organiseert de JeugdSportPas
De zomervakantie is weer voorbij dus een mooie gelegenheid om een nieuwe
sport uit te proberen. 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 de groepen 3 t/m 8 uit de gemeenten Opmeer,
Medemblik stad, Drechterland en Enkhuizen kunnen deelnemen aan een
uitdagend sportaanbod.
In de eerste schoolweek zijn de roosters op school uitgedeeld. Inschrijven kan
vanaf 1 tot 22 september via www.sportservicewestfriesland.nl. Voor informatie
over het inschrijven kijk je op de voorkant van het rooster.
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Ander nieuws

Zo aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn er verschillende verenigingen en
instanties die graag via onze nieuwsbief informatie willen verspreiden.
Kijkavond bij Volkssterrenwacht Orion
Vrijdag 9 september 2016 is er van 20.00 - 22.00 uur een kijkavond bij
Volkssterrenwacht Orion.
Nog nooit de kraters van de maan gezien van heel dichtbij? Kom deze dan
bekijken door de giga grote telescopen, die bij Orion staan!
Met eigen mobiel of camera kan door bezoekers zelf een foto van de Maan
gemaakt worden; hoe "cool" is dat?
Ook de planeet Saturnus is te zien met zijn ringen.
Op het dakterras staan ook telescopen opgesteld, waar publiek doorheen
kan kijken bij helder weer naar de Maan, nevels, sterren en
sterrenbeelden.
Publiek is van harte welkom vanaf 19.00 uur bij de sterrenwacht aan de
Veilingweg 21B in Bovenkarspel. De avond bestaat uit een boeiend
programma met o.a. in het planetarium prachtige presentaties over heelal
en ruimtevaart.
Met een speciale planetariumbeamer wordt er laten zien waar de maan en
de planeten te vinden zijn aan de hemel. Ook wordt er een overzicht
gegeven van sterrenbeelden en wordt er ingezoomd op Maan en de planeten.
In de expositieruimte is er van alles te zien en te beleven over
sterrenkunde, ruimtevaart en geologie ( mooie collektie meteorieten,
mineralen, ammonieten en dino-onderdelen).
Er kan gekeken worden door microscopen naar de doorsneden van mineralen,
een interactief reisje maken via het grote touch screen en proefjes
doen met prisma’s waarmee de breking van het licht aangetoond kan
worden.
Een bijzondere avond dus voor jong en oud.
De toegang is gratis en er hoeft niet te worden aangemeld van te voren.
Voor meer info:06-48850445 en www.volkssterrenwachtorion.nl
Peuterspeelzaal Kappio

Peuterscholen van KAPPIO houden een open week!
In de week van 19 t/m 23 september bent u samen met uw kind van harte
welkom om kennis te maken met onze peuterscholen in Stede Broec en
Drechterland. Bij ons komen kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar samen
spelen, leren en steeds nieuwe dingen ontdekken. Spelenderwijs worden de
kinderen op de peuterschool wijzer. Bent u benieuwd hoe de peuterschool er van
binnen uitziet en zou u wat meer informatie willen horen dan kunt u tijdens de
open week bij de peuterschool bij u in de buurt binnen lopen. De openingstijden
van de peuterschool bij u in de buurt kunt u vinden op www.kappio.nl
U bent welkom op onze peuterschool!
Nieuws vanuit de Brede School!
Dit schoolseizoen gaan we starten met Brede School activiteiten onder schooltijd.
De activiteiten worden gesponsord door de Brede School in samenwerking met
de Blauwe Schuit. Iedereen doet er aan mee, ze vinden plaats onder schooltijd.
Het les aanbod wordt uitgevoerd door ervaren docenten en hebben een mooie
afsluitende presentatie die toegankelijk is voor ouders en leerlingen van alle
basisscholen. Ook op het kinderdagverblijf en de BSO komt de Brede School dit
seizoen met leuke activiteiten. Na school of onder schooltijd, je beleeft het bij de
Paraplu!

Sociale weerbaarheidstraining: Ik ben Oké
Voor kinderen in groep 5/6. In deze training krijg je een gezonde dosis
zelfvertrouwen. Je leert spelenderwijs kennis maken met en inzicht krijgen in het
bedenken van oplossingen voor lastige situaties. We besteden aandacht aan; hoe
gedraag je jezelf in een groep, pestgedrag, onzekerheid, opkomen voor jezelf en
wat is weerbaarheid?
Voor wie:
groep 5/6 van het basisonderwijs, we werken met kleine
groepen per cursus.
Wanneer:
donderdag 6 oktober,13 oktober,27 oktober, 3 en 10
november 2016.
Hoe laat
18.30 tot 19.30 uur.

Waar:
de Paraplu, Sluisweg 4 in Hoogkarspel.
Wat kost het:
€ 35,- per persoon, contant betalen en bij aanvang
eerste les.
Wat draag ik:
gemakkelijke kleding.
Waar reserveer ik: www.bredeschooldeparaplu.nl
Sociale weerbaarheidstraining: Ik ben Top!
Voor tieners vanaf groep 7. In deze training staat het vergroten van
zelfvertrouwen centraal. Je leert zien waar jij goed in bent en waar jij misschien
wel trots op bent. Je leert je eigen gevoelens te herkennen en ze onder woorden
te brengen, ook als je een situatie eigenlijk spannend of beangstigend vindt. Na
de training sta je sterker in je schoenen, kun je voor jezelf opkomen en je
grenzen aangeven. En ben je klaar voor het middelbaar onderwijs!
Voor wie:
groep 7/8 en v.o. van het basisonderwijs.
Wanneer:
donderdag 16 maart, 23 maart, 30 maart, 13 april, 6 april
2017.
Hoe laat:
19.00 tot 20.00 uur.
Waar:
de Paraplu, Sluisweg 4 in Hoogkarspel.
Wat kost het:
€ 35,- per persoon, contant betalen en bij aanvang van
de eerste les.
Wat draag ik:
gemakkelijke kleding.
Waar reserveer ik: www.bredeschooldeparaplu.nl
Avondvierdaagse Hoogkarspel
Met wederom een recordaantal deelnemers was de avondvierdaagse Hoogkarspel
afgelopen seizoen een succes. Wandelt u in 2017 ook weer mee? Meer info is te
vinden op: www.avondvierdaagse-hoogkarspel.nl
De volgende avondvierdaagse Hoogkarspel is van 13 t/m 16 juni 2017
Buitenspeeldag Hoogkarspel
De nieuwe activiteit Buitenspeeldag op het Raadhuisplein in Hoogkarspel was
afgelopen seizoen een daverend succes en werd georganiseerd door de Brede
School in samenwerking met Sportservice West-Friesland en vele verenigingen
uit Drechterland. Natuurlijk komt er een herhaling van dit evenement.
De volgende Buitenspeeldag Hoogkarspel is op woensdag 14 juni 2017
Activiteitenaanbod voor Small Steps
Natuurlijk komen ook de BSO en het KDV (Small Steps)aan bod met ons Brede
School programma onder schooltijd.
We verklappen nog niet alles maar in 2017 kun je tijdens de KDV uren of BSO
uren gratis deelnemen aan een van onze activiteiten. Op het KDV komt een
speciale dansles voor de allerkleinsten en met de BSO gaan we lekker sportief
aan de slag tijdens een Bootcamp. Meer info volgt dus hou de website in de
gaten!
www.bredeschooldeparaplu.nl

De aanschuiftafel
Voor álle ouders en andere opvoeders met kinderen
in de gemeente Drechterland
‘ LUISTER’S NAAR ME ‘!

‘Je luistert niet naar me’ zegt je kind!
Echt luisteren naar elkaar is belangrijk. Daarom past dit onderwerp bij het
opvoeden van kinderen. Ieder mens wil gezien en gehoord worden. Dat doet
men door te luisteren naar elkaar.
Luisteren… dat doe je toch de héle dag door? In de ochtend luister je naar je
kinderen. Vaak hebben ze goede zin, maar soms luisteren zij niet en moet je ze
aansporen om op te schieten. ’s Avonds aan tafel schenk je aandacht aan de
verhalen van iedereen. Vlak voor het slapen gaan lees je de kleinste nog even
een verhaaltje voor. Daarna kijk je nog even om de hoek bij je dochter die bezig
is met haar spreekbeurt. Als ouders doe je je best om je kind zo goed mogelijk
te begrijpen en te volgen, de ene keer lukt dat beter dan de andere keer.
“Mijn kind vertelt nooit wat”, “het lijkt wel niet binnen te komen wat ik zeg of
vraag….” “ Het is een echte binnenvetter…..Zij doet altijd zo boos als zij net uit
school komt… Hebben we een leuke dag gehad, gaat ie zeuren om iets…..” Het is
belangrijk als je echt naar elkaar luistert maar het is ook belangrijk om
gevoelens en gedachten onder woorden te brengen.
Zo leren kinderen, dat ze er toe doen, belangrijk zijn. Hierdoor gaan zij ook beter
luisteren naar de ouders en leren zij zich beter inleven in situaties van anderen.
Wat goed is voor hun ontwikkeling!
Wie:
Voor alle ouders en andere opvoeders (opa’s en oma’s, de buuf e.a.)
Wat:
De aanschuiftafel met het thema ‘Luister ’s naar me !
Waar: Basisschool De Regenboog Dr. Nuijensstraat 74 1617 KD Westwoud
0228-561714.
Wanneer: Woensdag 7 september 2016 van 8.45 tot 10.15 , inloop vanaf
8.30.

Caroline van Duuren Ouder-Kind adviseur
Voor vragen mail naar cvduuren@drechterland.nl
Schuif maar aan…… je bent van harte welkom!

