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leerlingen gaan kijken bij hun nieuwe leerkracht
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continurooster groepen 3 t/m 8
begin zomervakantie

Opbrengst sponsorloop
De opbrengst van de sponsorloop heeft uiteindelijk € 10.800 opgeleverd.
Dit heeft al onze verwachtingen ruimschoots overtroffen. Wat een super mooi bedrag!
Van dit gigantische bedrag is € 3250,00 overgemaakt naar de Run for Kika1.
Dit onderwerp hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 gekozen uit meerdere ingebrachte
goede doelen die met de leerlingen zijn besproken. Niet alleen de kinderen hebben zich
hiervoor hard gemaakt, ook ons team! Afgelopen zondag 5 juni heeft een groot deel van het
team meegedaan aan de Run for Kika en het totale bedrag voor KiKa door sponsoring
aangevuld tot € 7093,00.
De rest van het bedrag (€ 7550,00) wordt besteed, zoals eerder vermeld, aan de bibliotheek
van school. Door het grote succes van de nieuwe bibliotheek willen we graag voor alle
leerlingen nog meer interessante boeken aanschaffen. En deze moeten natuurlijk wel netjes
opgeborgen worden, vandaar dat er ook extra boekenkasten komen.
Graag willen we alle leerlingen, ouders, sponsoren en leerkrachten bedanken voor hun
bijdrage. Wat fantastisch dat we dit gezamenlijk voor elkaar hebben gekregen!
1

Kika staat voor Stichting Kinderen Kankervrij. Zij heeft als doel om de genezingskans van
kinderkanker in 2025 naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren hebben ze veel geld nodig.
Sinds de oprichting van KiKa is het genezingspercentage van kinderkanker gestegen van 70%
naar 75%!

School in ontwikkeling
Woensdag 1 juni vond op school de jaarvergadering plaats. Ik was als ouder uitgenodigd om
mee te praten over het thema “ouderbetrokkenheid “. Het werd een inspirerende middag
waarin we hebben nagedacht en gediscussieerd over wat ouderbetrokkenheid precies is en
hoe we deze bij ons op school kunnen verbeteren.
Een aantal voorbeelden van de onderwerpen die deze middag ter sprake kwamen zijn:
 Hoe verloopt de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen?
 Betrekken we de leerlingen genoeg bij deze samenwerking? En wat zouden we
anders kunnen doen?
 Hoe reageer je als ouder of als leerkracht op een goede of een slechte dag en hoe
zie je dat terug in de samenwerking?
Het werd een leuke, interessante middag die, denk ik, een hoop inspiratie voor volgend
schooljaar opleverde.
Mooi om alle leerkrachten zo gemotiveerd aan het werk te zien.

De PaperKlip verschijnt 1 keer per 2 weken en is ook te vinden op de website onder het kopje ouders.

Typediploma
Jackie van Beesten, Manon Mak, Fabiënne van der Kort, Nikki Nicolai en Resa Waterval uit
groep 6a van juf Mar en Merijn Florie en Leelou Ito uit groep 6b van meester Marcel hebben
hun typediploma behaald.
Van harte gefeliciteerd!

Hoofdluis
De hoofdluis controle is weer geweest. We zijn blij u te kunnen mededelen dat er geen
hoofdluis is gevonden.
Mocht u thuis de kleine rakkers vinden wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw
kind zodat wij op tijd maatregelen kunnen treffen.
Ook dit jaar zijn de leerlingen elke eerste woensdag van de maand gecontroleerd op
hoofdluis. Een grote groep hulpouders heeft zich aan deze taak gewijd.
Wij willen de groep hulpouders heel graag aanvullen.
Mocht u interesse hebben om de groep te komen versterken, dan kunt u zich aanmelden bij
Juf Monique.
Let op! De laatste hoofdluiscontrole van dit schooljaar is i.v.m. diverse activiteiten op
woensdag 29 juni i.p.v. woensdag 6 juli.

Opbrengst kledingactie
Met de kledingactie van afgelopen vrijdag is 450 kilo aan kleding opgehaald. Hiermee heeft
de school het mooie bedrag van 135,00 opgehaald.
Allemaal dank voor het inleveren van kleding.
Voor de zomervakantie is er geen kledingactie meer. Wel zullen de gevonden voorwerpen
voor de zomervakantie nog een keer worden uitgestald.

GGDFlits
Zelfvertrouwen is niet aangeboren, het moet groeien. Het ene kind heeft het van nature, het
andere kind heeft wat stimulatie nodig om het zelfvertrouwen te laten groeien.
Als ouder kun je je kind helpen op dit gebied. Op onze website
www.ggdkennemerland.nl/jeugd vindt u tips voor u als ouder om uw kind te laten groeien.
Vakanties schooljaar 2015-2016
Zomervakantie
18-07-2016 t/m 28-08-2016
Continurooster*
Vrijdag
15 juli 2016
* groepen 1/2
8.30 uur tot 11.45 uur
* groepen 3 t/m 8
8.30 uur tot 14.00 uur
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

29-08-2016
15-10-2016 t/m 23-10-2016
24-12-2016 t/m 08-01-2017
18-02-2017 t/m 26-02-2017
14-04-2017 t/m 17-04-2017
22-04-2017 t/m 07-05-2017
25 en 26-05-2017
05-06-2017
22-07-2017 t/m 03-09-2017
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