Nieuws
Flits.

Op 4 december heeft groep
D speculaas cakejes
gebakken, die zien er echt
prachtig en heerlijk uit!

December 2018
Activiteiten-agenda
20 december
Kerstlunch
21 december
Roostervrije dag.
Aansluitend begint de
kerstvakantie.
7 januari
Eerste schooldag in 2019
8 januari
Start citotoetsen
25 januari
Roostervrije dag. De
leerkrachten schrijven de
rapporten

Wetenswaardigheden
Sinterklaas
Wij hebben 5 december
Sinterklaas en zijn Pieten
verwelkomt op school.
Sint is bij groep B en C op
bezoek geweest.
Groep D, F en g hebben
leuke surprises gemaakt.
In groep E hebben alle
kinderen een cadeautje
gekregen.
Het was een gezellige
ochtend!

MR
Christel Heijne, de moeder
van Hidde uit groep E is ons
nieuwe lid voor de
oudergeleding van de MR.
Bijdrage van groep F
Aankomende donderdag
hebben we kerstlunch .
met z’n allen in de aula
eten . iedereen neemt iets
lekkers mee, ik neem
bijvoorbeeld knakworst in
bladerdeeg mee . en
andere nemen iets anders
lekkers mee . maar wat ik
het leukste vind is de
gezelligheid . onze juf ging
bloed prikken en toen
mocht de juf iets uit kiezen
en ze koos een puzzel van
de bloedprikbank . en die
staat nu voor in de klas en
als je vrije tijd hebt mag je
aan de puzzel werken . er
zijn al best veel zijkantjes
gemaakt maar hij is nog
lang niet helemaal af.
Groetjes van joy uit groep f.

HET IS BIJNA KERST
IK BEN BLIJ DAT HET BIJNA
KERST IS WEETJE WAAROM
?
OMDAT IK EN HOND KRIJG
NA KERST HIJ GAAT TEUN
HETEN OP DONDERDAG 27
DEC
OM 2 UUR GAAN WE HEM
HAALEN ECHT ZO LEUK EN
CUTE ! HET IS EN LABRA
DOR
HIJ IS BRUIN NU NOG
MAAR EN PUPY MAAR
STRAKS DAN IS HET EN
HOND IK VOND HET ZO
LEUK NIEUWS IK WERD BLIJ
HEBBEN JULIE NOG
VRAAGEN STEL HET DAN
AAN MIJ IK GEEF
ANTWOORD ALS IK HET
WEET GROET SAM DE
HONDE FAN

Het nieuwe jaar
Het is leuk met oud en
nieuw want dan mag je
vuurwerk afsteken en we
kunnen om 12 uur midden
nacht allemaal
tunderking’s afsteken dat
woord zo leuk
misschien kan je in Februari
wel op de sloot schaatsen,
maar let op je kan er ook
door heen zakken.

ik denk dat het een leuk
nieuw jaar gaat woorden
fijne kerst dagen en een
gelukkig 2019
Groetjes Djarie

De Sport-In Fun Experience
Sport schoolsupport
organiseert voor kinderen
van 6 t/m 18 jaar de SportIn Fun Experience op
vrijdag 28 december. Het
evenement vindt plaats in
het Kennemer Sportcenter
in Haarlem. Kinderen met
een Haarlem Pas mogen
gratis naar binnen.
Kinderen kunnen mailen
naar
mteunissen@sportsupport.
nl
Dan ligt de toegangskaart
alvast klaar.

GGDflits Resultaten
kindermonitor
Kinderen in
Kennemerland
bewegen meer en
eten en drinken
gezonder

Wij wensen u en uw gezin
hele gezellige kerstdagen

En alle goeds voor 2019!

In het voorjaar van 2018
deden ouders van ruim
10.000 kinderen tussen 0
t/m 11 jaar mee aan het
onderzoek de
kindermonitor. Uit dit
onderzoek van GGD en JGZ
Kennemerland naar de
gezondheidssituatie van
kinderen in onze regio is
veel informatie gekomen.
Vergeleken met 2014 zijn
er in de regio
Kennemerland meer
kinderen die regelmatig
bewegen en buiten spelen.
Ook is het aantal kinderen

dat dagelijks water drinkt
en groente en fruit eet
gestegen. Gemeenten,
scholen en andere
organisaties kunnen de
resultaten gebruiken voor
de invulling van hun jeugden gezondheidsbeleid. Wil
je meer weten? Alle
regionale resultaten, het
regiorapport en
achtergrondinformatie zijn
te vinden in de
Gezondheidsatlas van GGD
Kennemerland. In februari
2019 verschijnen daar ook
de resultaten van de
afzonderlijke gemeenten.
Vragen over de
gezondheid of opvoeding
van je kind?
De jeugdarts of verpleegkundige denkt
graag met je mee. Maak
een afspraak met GGD
Kennemerland via 0237891777 of mail naar
frontofficejgz@vrk.nl.

