NTS-info voor ouders
18 januari 2018

Luisvrij!
Het is altijd fijn om luisvrij te kunnen starten en dat is gelukt! Alle hoofden zijn vorige week gecontroleerd en er is niets
gevonden. Dank aan alle pluizers.

Nieuws van derden
Sportservice Schagen: JuniorSportProject (JSP): Het JSP biedt alle jeugd van 4 t/m 18 jaar de mogelijkheid om met een sport

kennis te maken bij een vereniging/ sportaanbieder. Voor €5,50 kunnen de deelnemers vier keer meedoen zonder verdere
verplichtingen, zoals direct lid worden. De lessen worden gegeven door ervaren of gediplomeerde trainers. Daarnaast is er een
aanbod voor peuters. Je kan je inschrijven via onze speciale jsp-website (of via www.teamsportservice.nl/schagen). Peuters kun
je inschrijven door bij klas aan te geven dat zij in groep 1 zitten.
SportPlusProject: Het SportPlusProject werkt hetzelfde als het JuniorSportProject, maar bedoeld voor volwassenen (vanaf 20
jaar) en 65-plussers. Inschrijven gaat via een inschrijfformulier op onze website.
GGD Hollands Noorden:

Op maandagavond 12 februari wordt er een thema avond over de ‘’De kracht van positief
opvoeden” verzorgd. Het onderwerp is een thema vanuit de methode Triple P/Positief opvoeden (www.triplep-nederland.nl).
Het thema wordt door ouders goed beoordeeld door de praktische tips bijvoorbeeld voor luisteren. Deelname is gratis en de
locatie is centraal in Schagen naast het spoor.
Voor meer informatie over bovenstaande berichten verwijs ik u naar de bijlagen bij deze Klieuw.

Juf Imgard
Met ingang van 1 maart 2018 gaat Imgard een nieuwe uitdaging aan in een nieuwe stichting. Zij gaat dan werken op de
Vrije School waar zij nu ook al tijdelijk invalwerk doet. Hoezeer wij het ook betreuren dat zij bij ons weggaat, wensen wij
haar uiteraard heel veel plezier en succes toe in haar nieuwe werkkring. Een langgekoesterde wens gaat voor haar in
vervulling, dus daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Haar laatste werkdag zal dinsdag 20 februari zijn.
We zijn heel blij dat we direct kunnen melden dat wij een goede vervanger voor haar hebben gevonden in de persoon van
Cica Speerstra. Cica heeft eerder bij ons haar eindstage gedaan in de kleutergroep bij Ellen en is voor het team dus geen
onbekende.
Naast de twee dagen in de kleutergroep bij ons was er op de Wegwijzer ook een plotselinge vacature in de
kleutergroep ontstaan die nu al door Cica is ingevuld. Wij wensen haar veel plezier op (nu nog) beide scholen toe!

Techniekonderwijs
Om alvast kennis te maken met het techniekonderwijs van de Wegwijzer krijgen onze kleuters op maandag 22 januari en
5 februari de eerste gezamenlijk technieklessen met de kleuters van de Wegwijzer, op de Wegwijzer. Dit vindt plaats in
kleine groepjes die begeleid worden door een volwassene.
We zijn nog op zoek naar ouders of andere geïnteresseerden uit de andere groepen die het leuk vinden om zo’n groepje te
begeleiden aanstaande maandag. Veel ouders van onze kleutergroep werken namelijk op maandag.
Heeft u interesse om ’s middags te helpen, dan kunt u zich bij Ellen opgeven.

Juf Eline
Helaas duurt het herstel van Eline langer dan deze week. Voor volgende week zijn we dan ook nog naarstig op zoek naar
een invaller. Voor een aantal dagen is het al gelukt, maar nog niet voor de hele week. De kinderen kunnen in ieder geval
maandag gewoon naar school komen, want dan staat juf Loes voor de groep. Morgen staat juf Mariëlle er weer.

Wie komen er nieuw bij ons op school:
We zijn blij dat we weer een aantal nieuwe leerlingen bij ons op school mogen verwelkomen.
In groep 8 is Levi gestart en in groep 1 zijn Jax en Nina gestart.
We wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!

Wie zijn er de komende twee weken jarig:
De komende twee weken zijn de volgende kinderen jarig:
- 22-01 Dylan (groep 7) 11 jaar
- 31-01 Lorenzo (groep 7) 11 jaar
- 01-02 Fien (groep 5) 8 jaar.
Wij wensen jullie alvast een fijne verjaardag!

Wat staat er de komende twee weken te gebeuren:
Maandag 22-1: Kelly afwezig, Hans staat in groep 5/6. Eline afwezig, Loes staat in groep 3/4. Groep 1/2 heeft techniekles.
Donderdag 25-1: Groep 8 heeft Doe-middag op het Regius. Hans afwezig, Tessa staat in groep 5/6.
Donderdag 1-2: de volgende Klieuw komt uit.

Namens het gehele team,
met vriendelijke groet,
Monique van Klaveren

