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Verkeerssituatie
Zoals u allen weet geldt op de Driehuizerkerkweg aan de schoolkant en rondom het
grasveldje in het midden van de weg een algeheel stopverbod. Helaas zijn er nog steeds
ouders die dit negeren, waardoor voor de herfstvakantie een ouder met zijn kind bijna in
contact kwam met een auto. Gelukkig liep het deze keer goed af. De betreffende ouder heeft
op zijn beurt contact gezocht met de gemeente en verschillende suggesties gedaan
(waaronder handhaving bij de school). Ik als schoolleider wil alle ouders verzoeken de regels
die gelden na te leven, zodat we met elkaar kunnen zorgen voor een veilige doorgang van
onze leerlingen van en naar de school.

Stoeptegels op het plein
Helaas hebben wij op ons schoolplein wortels van de grote lindebomen die de tegels omhoog
duwen. Dit blijkt een terugkerend probleem en is vorig schooljaar groot aangepakt door de
vader van Thijs Schaaper uit groep 4. Navraag bij de gemeente levert niets op; zij geven aan
dat het de verantwoordelijkheid is van de school, ondanks openbaar gebruik van het plein.
Wij doen opnieuw een oproep aan een handige ouder die ons kan helpen hiermee. Graag
melden bij de leerkracht van uw kind(eren).

Emotion
‘Ik kan toch niks’, ‘Ik doe nooit iets goed’, ‘Het is altijd mijn schuld’.
Je kind is onzeker. Als ouder wil je je kind helpen en ondersteunen. Maar alles wat je zegt,
valt niet in goede aarde. Wat kun je doen om je kind met onzekere gevoelens te helpen.

Tijdens deze avond staat dit thema centraal. Er wordt uitleg gegeven over onzekerheid bij
kinderen en hoe dit zich ontwikkelt. Daarnaast krijg je praktisch tips en adviezen om thuis
mee aan de slag te gaan.
Entree 10,- euro p.p. Voor meer informatie: kijk op www.emtt.nl. In de bijlage vindt u een
brochure met meer informatie.

Oproep Kenter over pleegzorg
WEEK VAN DE PLEEGZORG van 1 t/m 8 november 2017
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op dit moment zijn er in
Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de nul en achttien jaar.
Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. Het aantal nieuwe
pleegouders dat zich aanmeldt, is afgelopen jaar gedaald. Op dit moment zoeken nog 19
kinderen uit de regio Midden en Zuid Kennemerland een passend pleeggezin.
In 2017 wordt voor de derde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd van 1 t/m 8
november. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang
van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. In de bijlage vindt u meer
informatie over dit onderwerp.

Start schoolfruit in week 46!
Met EU-Schoolfruit ontvangen scholen 20 weken gratis groente en fruit voor
alle leerlingen. Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in de
klas! Wij doen als Jan Campertschool mee aan dit initiatief. Volgende week
zullen we hiermee gaan starten en gruiten we( als de producten op tijd binnen
zijn) de gehele week: 2x nemen de leerlingen gruit mee van huis en de rest
van de week vullen wij het aan.

Schoolvolleybal
In de herfstvakantie is er weer gevolleybald door leerlingen van onze school. Ze zijn helaas
niet doorgedrongen tot de finale, maar heel erg leuk dat ze onze school zo goed hebben
vertegenwoordigd! Opnieuw ook onze dank naar de begeleidende (coach) ouders, want
zonder deze ouders mag je niet deelnemen. Hieronder een foto van de kanjers: v.l.naar r.:
Hidde, Julie, Dellysa, Veerle en Dewi( groep 8)

GGD Flits
In de bijlage de GGD flits van deze maand gaat over hoofdluis.

Voetballen op het schoolplein voor schooltijd
Heerlijk dat onze leerlingen voor schooltijd een balletje trappen met elkaar. Alleen niet zo fijn

dat dit met een harde bal gebeurt, want soms wordt er iemand per ongeluk geraakt. Wij
vragen onze voetballers om met een zachte bal te voetballen net als tijdens de pauzes.

Maandkalender



Vrijdag 10 november
Maandag 13 november

Sint Maarten op school
Studiedag: leerlingen vrij





Woensdag 15 november
Maandag 20 november
Maandag 20 november

Lootjes trekken in de klas
Start Oudergesprekken
Start Adviesgesprekken groep 8

