Nieuws
Flits

30 oktober
Ouderavond voor groep 7
19.00 uur

Wetenswaardigheden

September 2018
Activiteiten-agenda
24 september
Week van de Pauzehap
25 september
Informatieavond voor
ouders/verzorgers om
19.00 uur
2 oktober
Drempelonderzoek groep F
3 oktober
Drempelonderzoek groep G
4 oktober
Opening
Kinderboekenweek
9 oktober
NIO groep F
10 oktober
NIO groep G
11 oktober
Leerlingenraad
19 oktober
Rooster vrije dag,
De kinderen zijn vrij
Aansluitend begint de
herfstvakantie
29 oktober
Studiedag team
De kinderen zijn vrij

Start schooljaar
Wij zijn het schooljaar goed
gestart.
Hieronder kunt u lezen wat
de kinderen er van vinden:
De eerste school dag van
school was gezellig. Ik leerde
de nieuwe leerlingen snel
kennen.
Er waren natuurlijk ook
bekende gezichten. De eerste
paar weken gingen normaal
gewoon wat rekenen spelling
en taal. Een paar weken later
gingen we op schoolreisje
naar Drievliet en van nu is het
niet zo lang geleden. Ik hoop
dat de rest van het jaar heel
gezellig word. Linus gr F

Ik vond het begin van het
school jaar geweldig .super
leuk meteen in de derde
week al op school reisje
naar Drievliet . met de hele
school . je kon in groepjes
van 1,2,3, of 4 de meeste
gingen met ze vieren . op
donderdag heb je
zwemmen en op maandag
en op vrijdag heb je gym
met juf geertje juf Karlijn
en juf Daniek . maar wat
het leukste is dat op
woensdag zijn we om kwart
over twaalf uit . en de rest
van de dagen ben je om
half drie uit dat is wat
minder . maar voor de rest
is dit een leuke school . van
Joy gr F

Drievliet
Wij hebben een gezellige
schoolreis naar Drievliet
gehad.
Hieronder kunt lezen wat
de leerlingen er van vonden
we gingen naar drievliet,
als schoolreisje. in de bus
was het gezelig en toen
weer bijna waren gingen
we singen (we zijn er bijn)
in het park ging je met je
groepje naar de atrakcis.
het was heel heel leuk in
ben in de atrakcis: de
waterbotje civer 10. het
spookhuis heel eng
formailen x 10000!!!! heel
leuk en in de bus een
filmpij en truig op school.
van Lynn groep d
Hallo allemaal mijn nieuws
gaat over de gunning school
we zijn op prinsjesdag naar
Drievliet geweest we gingen
met de bus het duur de en 45
min er zijn veel attracties
Zoals Folumule x daar ben ik
met donovan in geweest er
waren ook andere groepjes
van groep
G en F mochten samen alls
groep dit was het hartelijk
groet sam gr F

De woordzoeker is
gemaakt door Rowan uit
groep D.
De tekening over Drievliet
is gemaakt door Alicia uit
groep B.

meningokokkenbact
erie, typen A, C, W
en Y
GGDFlits
Vaccinatiecampagne
najaar 2018
In september start de
vaccinatiecampagne. Wie
worden er uitgenodigd?
Voor BMR- en DTP
vaccinatie: Alle kinderen
die in 2018 negen jaar zijn
of worden
• De BMR-prik
beschermt tegen
bof, mazelen en
rode hond.
• De DTP-prik
beschermt tegen
difterie, tetanus en
polio.
Voor HPV vaccinatie :
Meisjes die in 2018 13 jaar
zijn of worden
• De HPV-prik
beschermt tegen
een infectie met het
HPV-virus
Voor Meningokokken
ACWY: Alle tieners die dit
jaar tussen 1 mei en 31
december 14 jaar
worden.
Verdere planning voor de
Meningokokken ACWY
vaccinatie:
Maart/april 2019:
geboortejaren: 2005, 2001
en een deel van 2004
(geboren tussen 1-1-2004
en 30-4-2004).
September/oktober 2019:
geboortejaren 2002 en
2003.
• Meningokokken
ACWY beschermt
tegen de

Deze vaccinaties geeft GGD
Kennemerland op
verschillende locaties door
de hele regio.
Wilt u meer waar of meer
informatie? Kijk dan op:
www.ggdkennemerland.nl/
vaccinaties-jeugd. School tv
heeft nog een leuke Quiz
voor kinderen over
vaccineren.

