Als u vragen heeft aan de
ouder die nu lid is van onze
MR kunnen zij u haar
telefoonnummer geven.

Nieuws
Flits.

November 2018
23 november
Roostervrije dag. De
kinderen zijn vrij
27 november
Schoen zetten
27 en 28 november
Pepernoten bakken
5 december
Sinterklaas komt op school
10 december
Start CITO begrijpend lezen
12 december
Leerling raad

Activiteiten-agenda
Wetenswaardigheden
Bijdrage van groep F
De cavia’s werden
verschoont en Lola mocht
bij mij op mijn tafel zitten,
en juf pakte andijvie voor
de cavia zodat Lola dat kon
eten en ik stopte het in me
mond en lola ad het uit me
mond super schattig en
cute . na dat we Lola
andijvie hadden gegeven
ging ze op me tafel plassen.
groeten van Joy uit groep f

Ik werk bij dierentuin
animal farm!
Komen jullie ook kijken?
Het is open op maandag tot
zondag 10:00 tot 17:00 is
het open en het is gratis.
We zien julie graag ik ben
er soms op zaterdag om de
maand
Ben ik er de website heet
dierentuin animal farm
beverwijk.
Doeg allemaal groet van
Sam het is in beverwijk.
De mooie tekening bij deze
Nieuwsflits is ook van Sam
uit groep F!
Nationaal schoolontbijt
Op 7 november hebben we
weer genoten van een
lekker en gezond
schoolontbijt!
Het woord web is gemaakt
door groep C
Gymnastiek
Het dragen van gymkleding
is verplicht. Een korte
broek, t-shirt en
gymschoenen.
MR
De MR van onze school
heeft een vacature in de
oudergeleding. Als u
belangstelling heeft kunt u
contact opnemen met juf
Tessa en juf Maaike.

GGDFlits
Sinterklaasstress
Sinterklaas, een kinderfeest
en een positief feest. Voor
veel kinderen levert deze
periode stress op omdat er
zoveel op ze af komt.
Tegenwoordig begint deze
periode voor sommigen al
vanaf Halloween en Sint
Maarten.
Lees hier tips om deze
periode zo gezellig mogelijk
met elkaar door te komen.
Is uw kind erg
stressgevoelig en maakt u
zich daar zorgen over? U
kunt altijd een gesprek met
de jeugdarts, verbonden
aan de school van uw kind,
maken om uw zorg te
bespreken. Een afspraak
maken kan via 0237891777 op werkdagen van
8.30 - 12.30 uur en 13.00 17.00 uur.
GGDFlits Gehoorschade
Heel veel jongeren lopen
wereldwijd risico op
gehoorschade door harde
muziek en gehoorschade
komt steeds jonger voor.
Gehoorschade ontstaat
doordat de trilharen in het
binnenoor beschadigd
raken. Dit kan het gevolg
zijn van ouder worden, dat

is natuurlijke slijtage. Maar
trilharen beschadigen ook
door te veel blootstelling
aan harde geluiden.
Wist u dat….
• Een piep in het oor
een teken van
gehoorschade is?
• 1 op de 4 kinderen
na het muziek
luisteren wel eens
een piep in het oor
heeft?
• Geluid boven 80
decibel al schadelijk
kan zijn voor het
gehoor? Wat is te
hard?
Lees meer, hoe u uw kind
kunt beschermen tegen
hoorschade.
Online testen
Je kind kan zelf online
testen hoe goed hij of zij
hoort met
de Kinderhoortest (6-12
jaar) of de Oorcheck
hoortest (vanaf 12 jaar).
Twijfelt u aan het gehoor
van uw kind? U kunt u altijd
een hoortest af laten
nemen bij assistente
jeugdgezondheidszorg. Een
afspraak maken kan via
023-7891777 op
werkdagen van 8.30 - 12.30
uur en 13.00 - 17.00 uur.

