Weekbrief 13, 29-11-2019
Jarigen

Komende week zijn Hugo,
Jasmijn, Charlie, Pomme,
Zenna, Philine, olivia en
Laurens jarig. Wij wensen jullie
alvast een hele fijne verjaardag!

Voor in de agenda:
Op donderdag 5 december zijn de kinderen
om 14.00 uur vrij. De verschillende BSO
organisaties komen de kinderen die dag
eerder ophalen.
Op vrijdag 6 december hebben de
leerkrachten een studiedag. Alle kinderen zijn
die dag vrij.
Op woensdag 18 december vieren wij het
Kerstfeest. Meer informatie hierover volgt.
Sinterklaastoneel
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben
gisteren en vandaag in de Krocht kunnen
genieten van het jaarlijkse Sinterklaastoneel.
Dit is een toneelstuk dat ieder jaar wordt
gespeeld door leerkrachten van de
verschillende Zandvoortse scholen. Het stuk
van dit jaar heet ‘De mantel van Fortunaland’.
Van onze school spelen juf Maaike, juf Fieke en
meester Gerard mee in het toneelstuk.

Rots en Watertraining
Vanaf half januari wordt er vanuit de gemeente
en het CJG weer een Rots en Watertraining
aangeboden. Deze training wordt gegeven
door Liesbeth de Vries en Masja Hooning en
zal plaatsvinden in de gymzaal van onze school.
Meer informatie en aanmelden kan via
https://www.samenopgroeien.nu/ In het menu
aan de linkerkant vindt u onder ‘kinderen’ de
Rots en Watertraining.
Oproepje
De kleutergroepen hebben bij ongelukjes op
school te weinig reservekleding. We zijn op
zoek naar nette lange broeken en ondergoed.
Misschien heeft u nog iets in de kast liggen
waar uw eigen kind uitgegroeid is. U kunt de
kleding afgeven bij één van de
kleuterleerkrachten.

wel eens bang

GGDflits Iedereen is

Iedereen is wel eens bang. Angsten horen nu
eenmaal bij het leven van zowel kleine als
grote mensen. Het ervaren van nare gevoelens
hoort bij het opgroeien. Kinderen kunnen
bang zijn Sinterklaas en Piet ,voor het donker,
om alleen naar boven te gaan, om alleen thuis
te zijn, wat er allemaal kan gebeuren, wat er
gebeurt in de wereld enzovoort.
Heel vaak overwinnen kinderen (met begrip
en geduld van hun ouders) hun angsten zelf.
Soms echter blijkt er een hevige angst voor
iets te zijn ontstaan.
Lees hier meer wat u kunt doen bij hevige
angsten en hoe u met “gewone” angsten om
kunt gaan.
Zorgen over de angst van uw kind? Het is
altijd mogelijk een afspraak te maken met de
jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden
aan de school van uw kind. Dit kan via
Frontoffice JGZ 023- 7891777 op werkdagen
van 8.30 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur.
We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
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