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Beste ouder(s)/verzorger(s)
De afgelopen week was het
‘Beweegweek’. Het weer werkte
helaas niet echt mee, toch hebben
de leerlingen veel beweging gehad
en vooral ook geleerd dat het
gezond is voor je lijf en je hersens
om te bewegen. Je krijgt meer
energie en je wordt er zelfs
slimmer van.
We begonnen met een opening
van Meer Dance en er werd flink
meegedanst. Super leuk om te zien
dat steeds meer kinderen, en ook
ouders, mee gingen doen! Verder
hebben de kinderen geskeelerd,
gefietst, beweeglessen in de klas
gedaan en natuurlijk ook twee
gymlessen gehad. Ook is er
aandacht besteed aan waarom
bewegen zo belangrijk is.
Wij hopen dat, ook na deze week,
alle leerlingen vaker lopend of op
de fiets naar school komen en na
schooltijd lekker gaan sporten en
buitenspelen. Onder schooltijd
zullen wij ook meer momenten
zoeken om bewegend te leren.
Want dat werkt!

Vooral in geval van nood is dat erg
belangrijk!
Denkt u eraan, een noodnummer
is niet het nummer van een ouder.
Die bellen wij in nood altijd als
eerste. Het gaat om een persoon
die wij kunnen bereiken als ouders
niet bereikt kunnen worden.

Koffie uurtje
Klassenouders
Wat was er een hoge opkomst op
de avond voor de klassenouders.
Heel fijn dat er zo’n grote groep
betrokken ouders
zich dit jaar in willen
zetten voor de klas
van hun kind!
Bedankt!
Het zou heel fijn als
ook de ouders, die minder tijd
hebben, dit initiatief ondersteunen
en meedenken en meehelpen waar
zij kunnen. Zo maken wij er samen,
voor alle leerlingen, een fijn
schooljaar van!

Stamkaarten uitgereikt
Vandaag zijn de stamkaarten
uitgereikt. Wilt u alle gegevens op
deze kaart goed controleren, waar
nodig aanpassen en getekend mee
terug geven?
Wij hechten er waarde aan dat de
gegevens van onze leerlingen
correct zijn opgeslagen in ons
leerlingadministratiesysteem.

medewerkers van het
inspiratiehuis daarnaast krijgen zij
een kookworkshop aangeboden.
De ouders van de betreffende
leerlingen ontvangen meer
informatie over deze ochtend via
de leerkracht.

Kinderpostzegels
De leerlingen van groep 8 gaan
aankomende maandag een bezoek
brengen aan het inspiratiehuis in
Hoofddorp. Daar gaan zij zich
inzetten voor de Stichting
Kinderpostzegels. Zij gaan
kinderpostzegels verkopen aan de

Op vrijdagochtend 11 oktober zijn
alle ouders vanaf 8.30 uur welkom
voor een koffie uurtje!
Een moment om andere ouders te
ontmoeten en in gesprek te gaan
met de directeur.
De koffie, thee en iets lekkers
staan om 8.30 uur klaar in de
teamkamer.

Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober start de
Kinderboekenweek. Dit jaar is het
thema: Reis mee!
Hierbij staan voertuigen centraal.
Woensdag wordt de
Kinderboekenweek feestelijk
geopend op het schoolplein, dit
duurt tot ongeveer 8.45 uur. U
bent van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn.
Het lezen staat tijdens de
Kinderboekenweek centraal. De
groepen 4 t/m 8 gaan veel lezen,
om zoveel mogelijk ‘kilometers’ te
maken en samen de reis naar de
andere kant van de wereld te

halen. Het doel is: Australië 14.833
km.
Dit jaar kan er in iedere klas een
gouden griffel of penseel
gewonnen worden. In de groepen
1 t/m 4 kunnen de kinderen een
gouden penseel winnen door de
mooiste tekening van een voertuig
te maken. In de groepen 5 t/m 8
wordt er een gouden griffel
uitgereikt voor het beste verhaal
over reizen met een voertuig.
Om een winnaar te bepalen
hebben wij uw hulp nodig! Iedere
leerkracht selecteert drie werkjes
en u mag tijdens de kijkavond op
donderdag 10 oktober stemmen
op uw favoriet uit de klas van uw
kind. De winnaars ontvangen
vrijdag 11 oktober een gouden
penseel/griffel.
Tijdens de kijkavond is boekhandel
Stevens aanwezig met een
boekenkraam. Bij besteding van
minimaal €10,00 krijgt u het
kinderboekengeschenk. Dus
vergeet uw portemonnee niet!

Thema avond
14 november: What’s appening
online?
Kinderen groeien op tussen de
beeldschermen. Ze worden
omringd door digitale media en
springen daar meestal vlot mee
om. Maar waar bestaat hun
digitale wereld eigenlijk uit? Wat
zijn de positieve kanten van deze
wereld en welke uitdagingen zijn
er? Op deze avond wordt u
bijgepraat over het social media
gebruik van de kinderen van de
Bosbouwers. Is bijvoorbeeld
Instagram erg populair? Wordt er
op onze school veel getiktokt?
Welke games zijn in?

We gaan ook in gesprek over
online pesten, challenges, memes,
en online vriendschappen.
Aan het einde van deze avond bent
u meer op de hoogte van wat er
online speelt en krijgt u praktische
tips voor thuis.
Veel van deze thema’s zijn gericht
op kinderen van de bovenbouw,
maar ook ouders van kinderen uit
de onderbouw kunnen veel aan
deze tips hebben. In veel gevallen
is het zo dat je er beter op bent
voorbereid als je weet wat er gaat
komen. En daarbij komt dat
kinderen steeds vroeger online
gaan en een eigen mobiele
telefoon of tablet hebben.
De avond wordt geleid door Fetske
Verhagen, Mediacoach, leerkracht
groep 8, moeder van 4 kinderen.

TSO De broodtrommel!
Tijdens de overblijf zien we goed
gevulde broodtrommels met een
lekkere en gelukkig vaak ook
gezonde lunch!
De kinderen uit de groepen 4 t/m 8
zijn meestal vlot klaar met eten
waarna ze heerlijk kunnen
buitenspelen en/of knutselen. De
kinderen uit de groepen 1,2 en 3
hebben vaker moeite om op te
krijgen wat in hun trommel zit.
Wij stimuleren de kinderen om
alles op te eten en te drinken wat
ze van huis hebben meegekregen.
Helaas lukt dat niet altijd. Wanneer
wij het idee hebben dat er te
weinig is gegeten, dan stoppen we
een briefje in de broodtrommel
zodat u op de hoogte bent.
Wij laten de kinderen tot 12.30 uur
eten, dan hebben ze ruim 40
minuten de tijd gehad, zodat ze
ook nog even kunnen
buitenspelen.

Van een aantal kinderen is het
bekend hoeveel ze moeten eten,
daar maken wij een aantekening
van. Dat is erg prettig voor de TSO
begeleider. Indien uw kind niet
alles hoeft op te eten, of juist wel,
of zijn er andere bijzonderheden
dan horen wij dat graag!
De TSO doet ook mee met de
fruitdagen op school. We zien op
deze dagen bij de meeste kinderen
al een lekker stukje fruit en/of
rauwkost in de trommel.

Voor vragen en/of opmerkingen
kunt u contact opnemen met:
Helouise Vermeulen, TSO
coördinator
 06 22 88 52 84
 h.vermeulen@kinderopvanghaarlemmermeer.nl

Belangrijke data!
30 sept
1 okt
2 okt
10 okt
11 okt
14 nov

Groep 8 bezoekt
inspiratiehuis
Mad Science show
Gr. 3 t/m 8
Start kinderboekenweek
Kijkavond 17.00 uur –
18.00 uur
Koffie uurtje voor ouders.
Thema avond

Als school krijgen wij veel
verzoeken voor het plaatsen van
informatie in de Nieuwsbrief. Daar
uitmaken wij een selectie en
plaatsen dit op de laatste pagina.
Deze keer het volgende:

Zwem jij ook mee?
Ben jij een echte waterrat? In de
herfstvakantie kun je meedoen
met de Nationale Zwem4daagse.
Van 21 t/m 24 oktober 2019
organiseren de twee
zwemverenigingen in Hoofddorp
de zwem4daagse. Elke avond
zwem je 500 of 1000 meter. Ben je
jonger dan 10 jaar of heb je een
beperking dan mag je ook 250
meter zwemmen. Houd je dit 4
avonden vol dan ontvang je een
mooie zwem4daagse medaille. De
zwem4daagse wordt gehouden in
het SKWA in Hoofddorp. Elke
avond kun je starten tussen 18.00
– 19.30 uur. Deelname kost € 7,50
bij voorinschrijving en € 10,00 als
je maandag 21 oktober inschrijft in
het zwembad.
Meer informatie vind je op
www.zpch.zwem4daagse.nl. . Hier
kun je ook meteen inschrijven.

Jouwsportpas
Probeer een nieuwe sport met
JouwSportPas; in de zaal of het
zwembad, op het veld, in een team
of juist individueel. Zo kom je
erachter wat jij leuk vindt! Welke
sport kies jij?
Geen verplichtingen
Met JouwSportPas koop je
maximaal vier lessen bij de
sportvereniging en heb je verder
geen verplichtingen.
Nooit meer vervelen.
Probeer vijf keer in een jaar een
andere sport met JouwSportPas.
Bekijk het aanbod, laat je
inspireren en kies eens iets nieuws,
zoals synchroonzwemmen,
bowling, krav maga of rugby.

JouwSportPas heeft aanbod voor
2-jarigen tot en met volwassenen.
Zo kan iedereen een leven lang
sportplezier beleven.

Een informatieve website voor
kinderen (en ouders) is
www.villapinedo.nl. “De plek voor
kinderen van gescheiden ouders”.

In een jaar zijn er vijf periodes
waarin JouwSportPas wordt
aangeboden. Je aanmelding geldt
voor één periode, daarna moet je
je opnieuw inschrijven. Of je kan je
natuurlijk inschrijven bij de
sportvereniging. Het sportaanbod
kan verschillen per periode. Zo zijn
er in de winter maanden sporten
als snowboarden en schaatsen en
staat de lente meer in het teken
van buitensporten.

Buddyapp Voor kinderen van 1020 jaar
Kinderen vanaf 10 jaar kunnen zich
aanmelden via de website van villa
pinedo voor de buddyapp, waar ze
gekoppeld worden aan een
getrainde jongere die ook
gescheiden ouders heeft.
Maakt u zich zorgen over uw kind
ten aanzien van de scheiding? Het
is altijd mogelijk een afspraak te
maken met de
jeugdverpleegkundige of jeugdarts
verbonden aan de school van uw
kind. Zij kunnen met u meedenken
over passende begeleiding en
hebben zicht op het aanbod voor
gescheiden ouders en kinderen in
uw gemeente. Een afspraak maken
kan via 023 7891777 op werkdagen
van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00
uur.

JouwSportPas heeft een eigen
website waar je je moet
aanmelden. Selecteer de
doelgroep, kies je sport, bekijk de
prijs en schrijf je in.
https://jouw.teamsportservice.nl/
haarlemmermeer/project/jouwspo
rtpas/

GGD Flits Scheiding
En ze leefden nog lang en
gelukkig……
Zo gaat dat in sprookjes, maar in
het echte leven loopt dat niet altijd
zo. Een op de zes kinderen krijgt te
maken met een scheiding van zijn
of haar ouders. Een scheiding is
een ingrijpende gebeurtenis, Alles
wat tot nu toe vertrouwd was is
dat plotseling niet meer. Kinderen
kunnen zich in de steek gelaten,
boos, bang en verdrietig voelen.
Toch hoeft een scheiding niet
dramatisch te zijn. Kinderen
kunnen na verloop van tijd meestal
vrij goed wennen aan de nieuwe
situatie.

Workshops Opvoeden in twee
huizen ( voor inwoners
Haarlemmermeer)
Behoefte om eens te praten over
opvoeden met andere gescheiden
ouders ? Meld je aan voor een van
de workshops. Bekijk hier het
inspiratieboekje

