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Nieuwsflits januari 2015 (nr. 5)
Beste ouders,
De school was de afgelopen weken weer in prachtige
kerstsferen. Met dank aan de kerstcommissie,
hulpouders en de ouderraad. Het blijft altijd weer
mooi om de blije gezichten van de kinderen te zien.
Lichtjestocht
Al jaren werd er gesproken in de school over de
Lichtjestocht. Dit jaar was het dan zover, Willemijn
van Kerk aan Zee en de kerstcommissie zijn al een tijd geleden bij elkaar gaan zitten om de
tocht voor te bereiden. Het klinkt zeker als een leuk project, maar wat het precies
inhoudt…..? En dan was het gisteren zover. Wat wonen of werken wij toch in een prachtig
dorp. De tocht was prachtig verlicht met meer dan 500 waxinelichtjes. De brandweer was
aanwezig bij de vuurkorven, wederom bedankt heren! En vervolgens werd het kerstverhaal
uitgebeeld door vrijwilligers, ouders en leerkrachten. Volgens velen is dit de tijd van
verbinden, dat is zeker gelukt met de Lichtjestocht. Iedereen bedankt voor alle hulp!

Kerstontbijt
Wat een mooie ochtend hebben wij samen beleefd. Om half
negen ’s ochtends werden we onthaald met de warme
klanken van het cellospel. Marjon en Cora hartelijk bedankt!
Hierna gingen alle kinderen aan tafel, er werd stil gestaan
bij alle mooie traktaties en er werd vooral van genoten.
Rond elf uur was de viering, wij zijn er allemaal een beetje
stil van. Wat hebben wij toch talentvolle kinderen en
leerkrachten waarmee wij een intieme viering hebben
beleefd.
Serious Request – Keep them going
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de donatie. Er is
in totaal € 279,20 opgehaald

Trefwoord
In januari starten we met het thema: “De klas, het gezin, de buurt”. In deze periode
onderzoeken de kinderen bij wie ze horen: bij hun gezin, familie, klas, vrienden en clubjes.
Wat betekent dat voor ze en is het belangrijk? Hoe voelt het als je ergens bij hoort? In de
klas praten we hierover en de verhalen die we voorlezen uit de Trefmethode zullen op dit
thema aansluiten. Wilt u meer weten over deze methode, dan kunt u altijd een kijkje nemen
op www.trefwoord.nl
Sociale Veiligheid – Het vierde thema
In januari starten wij met het vierde thema: Ik voel me en complimenten geven. Wellicht een
leuk idee om dit een keer met uw kind te bespreken.

Terugblik 2015
We zijn alweer 4 maanden in de klassen aan het werk en de basis is gelegd. De groepen zijn
weer een geheel geworden en de kinderen zijn gewend aan hun (nieuwe) leerkracht. Ook als
team zijn we continu in ontwikkeling. Dat moet ook wel, in een wereld waar we met zoveel
veranderingen te maken hebben. Ook in het onderwijs. De eerste studiedagen zijn alweer
achter de rug, het professionaliseren in Wetenschap, Natuur en Technologie, maar ook het
Boeiend onderwijs en klassenmanagement zijn aan bod gekomen. Daarnaast zijn er ook
netwerkgroepen van start gegaan, zodat de leerkrachten onderling (ook met andere
scholen) van gedachten kunnen blijven wisselen over goed onderwijs. En vooral het blijven
inspireren, want er is zo veel moois te creëren. Ook in de komende maanden staan er weer
studiedagen en netwerkdagen gepland. Het kan daarom soms zo zijn dat de eigen leerkracht
een dag niet voor de klas staat, maar wordt vervangen door een collega.

Gevonden Voorwerpen
Wilt u nog even de blauwe bakken nalopen of er geen gevonden voorwerpen van uw kind bij
zit? Ook alle lunchdozen en bekers mogen de vaatwasser in.
Lezing voor ouders gemist? Herkansing - Duurzaam leren door boeiend onderwijs
Graag nodigt het bestuur van de Stichting Spirit basisscholen ouders uit voor een bijzondere,
lezing over duurzaam leren door boeiend onderwijs. Jan Jutten (onderwijsontwikkelaar) legt
uit wat hij verstaat onder boeiend onderwijs in lerende scholen. Jan Boomsma
(directeur/bestuurder Stichting Spirit Basisscholen) leidt zijn lezing in en vertelt waarom
Spirit streeft naar duurzaam leren door boeiend onderwijs.
Het programma start op maandagavond 18 januari aanstaande om 20.00 uur (inloop en
koffie vanaf 19.30 uur) en duurt tot 21.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de aula van
basisschool Noorderbreedte (Vogelweg 4, Diemen) en is bedoeld voor alle ouders met
leerlingen op één van de Spirit Basisscholen.
Alle leerkrachten op onze school zijn twee jaar geleden gestart met een
professionaliseringstraject over boeiend onderwijs. Wat betekent duurzaam leren door
boeiend onderwijs op een Spirit basisschool en hoe plukken onze kinderen hier uiteindelijk
de vruchten van?
Deelname is kosteloos. Aanmelden is wel verplicht gezien beperkt aantal plaatsen). Mail
naar info@spiritbasisscholen.nl met voornaam, achternaam en aantal deelnemers.
Bericht van de SKBNM: Kinderopvang in 2016 veel goedkoper!
De nieuwe tarieven voor opvang bij BSO de Spetters en KDV en BSO Villa Zeezicht zijn bekend. Goed

nieuws daarbij is dat de netto kosten van kinderopvang voor ouders per 2016 flink afnemen!
Flinke stijging kinderopvangtoeslag
Ouders die werken of studeren hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten. De
kinderopvangtoeslag gaat in 2016 flink omhoog; alle inkomensgroepen ontvangen vanaf 1
januari 5,8% meer kinderopvangtoeslag! Ook in 2017 zal de overheid investeren in de
kinderopvang. Dat betekent dat ouders dan nog meer kinderopvangtoeslag ontvangen en
dat er geïnvesteerd wordt in de peuterspeelzalen.
Bereken uw kosten
Op onze website vindt u een paar rekenvoorbeelden die u een idee geven van uw netto
kosten. Een berekening van de kosten op basis van uw persoonlijke situatie kunt u doen op
de website van de belastingdienst. Heeft u vragen over de kosten of wilt u dat we helpen bij
het berekenen ervan? Wij staan voor u klaar! Neem contact op met de afdeling planning en
plaatsing van de SKBNM via planning@skbnm.nl of bel (035) 69 700 75.

Bericht van de Tussenschoolse Opvang
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zo aan het einde van het jaar kijken wij met een goed gevoel terug naar de afgelopen 2 maanden.
Wij kunnen stellen dat de samenwerking voor zowel de kinderen, medewerkers en leerkrachten een
succes is.

Wist u dat?

 …wij steekproefsgewijs de lunchbakjes en/of bekers van uw kind controleren of zij daadwerkelijk
‘op’ zijn.
 …wij heel blij zijn met ‘oud’ speelgoed en/of (strip)boeken die u
thuis niet meer gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan houten
blokken (Kapla), Lego, gezelschapsspellen en (voor)leesboeken.
 …wij nog steeds op zoek zijn naar vrijwilligers. Lijkt het u leuk
om 1, 2 of 3 dagen ons team, uiteraard tegen een vergoeding,
te komen versterken?
 …wij ernaar streven uw kind minimaal een half uur vrij
(begeleid) spel te bieden.
 …het regelmatig voorkomt dat kinderen geen drinken bij zich hebben.
 …wij benieuwd zijn naar uw mening. Mail uw opmerkingen of suggesties naar
coordinator.ons@skbnm.nl

Het TSO Team wenst u en uw kinderen fijne feestdagen en gezellig 2016!

De vraag van de maand januari van het Centrum voor Jeugd en Gezin ik ijn kind leren mee te
helpen i?

Hoe kan ik mijn kind leren mee te helpen in huis?
Vele handen maken licht werk. Kinderen leren er veel van als ze regelmatig meehelpen in de
huishouding. Ze krijgen gevoel voor verantwoordelijkheid en zelfdiscipline.
Hoe verdeel je de taken?
Je kunt eerst samen met je kinderen een lijstje maken met klusjes die kinderen kunnen doen.
Bijvoorbeeld met de hulp van klusjesplanner.nl
Hoe voer je het in?
Je maakt afspraken wanneer je kind iets af moet hebben en je moedigt je kind aan als het eraan
begint. Kinderen die daar nog wat moeite mee hebben, kun je een beetje helpen.
Hoe beloon je je kind?
Je geeft je kind een compliment als het de taak goed heeft uitgevoerd. Let wel: probeer de lat niet te
hoog te leggen. Het hoeft niet perfect. Bij het aanleren van meedoen met taken in huis gaat het in
het begin vooral om inzet.
Meer lezen? Klik hier

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen over uw kinderen?
U bent van harte welkom in het Centrum voor Jeugd en Gezin voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien. Loop
gewoon eens binnen of bel voor een afspraak. De hulp is gratis en u heeft geen verwijzing nodig.

