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Agenda
Vr 2 nov
Vr 9 nov
Vr 9 nov
Zo 11 nov
Ma 12 nov
Do 15 nov
Ma 19 nov
Di 27 nov
Do 29 nov

Uitnodiging 10
minutengesprekken mee
Bezoek Raad van toezicht
Optocht Unit 1 Sint
Maarten
Sint Maarten
Studiedag, leerlingen vrij
Schooljournaal 6
Lootjes trekken Unit 3
Jeugdverpleegkundige
GGD screening groep 2
Jeugdverpleegkundige
GGD screening groep 7

Weekinfo
Hoog bezoek
Elk bestuur wordt door een Raad van
Toezicht gemonitord, dus zo ook bij
Stichting OPOIJMOND. Om betrokken te
zijn en goed in gesprek te kunnen met
de bestuurder Martijn van Embden
bezoekt de Raad van Toezicht ieder jaar
enkele scholen. Vrijdag 9 november
mogen wij hen ontvangen. Een mooie
gelegenheid om hen een inkijkje te
tonen in het Unitonderwijs op De
Zilvermeeuw.
Vandalisme
De paal met de gele korf op het
schoolplein is al enige tijd stuk. U zult
zich misschien afvragen waarom deze
nog niet is gerepareerd. Omdat de
schade door vandalisme is ontstaan loopt
de aanvraag voor de nieuw paal via de
Gemeente Heemskerk. Dit duurt wat
langer.
Ouderochtend
Volgende week donderdag 8 november
om 8.30 tot 9.30 uur staat er in de
teamkamer een heerlijk kopje koffie of
thee voor u klaar. U kunt van de
gelegenheid gebruik maken om vragen
te stellen en er is uiteraard ruimte om
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onderling ervaringen uit te wisselen.
Tijdens de koffie zal ik u in ieder geval
meer vertellen over:
• Hoe gaan we op school om met de
nieuwe wet op de privacy;
• De
voortgang
van
de
samenwerking met De Kariboe in
verband
met
de
fusie
per
schooljaar
2018-2019.
Lief en leed
Juf Sonja is de vrijdag voor de vakantie
weer even op school geweest voor een
kopje koffie. Voorlopig is zij nog niet in
staat om taken in school op te pakken.
Ook via deze weg wensen wij haar weer
veel beterschap toe.
Met Fenna en haar gezin gaat het goed,
het team is voor de vakantie op
kraamvisite geweest en heeft Reinier
bewonderd. Fenna heeft tot eind januari
2019 verlof.
Namens het team,
Sandra Dannenburg
Bericht van de Ouderraad
De donderdag voor de herfstvakantie
heeft de gezamenlijke jaarvergadering
van de ouderraad en de
medezeggenschapsraad plaats
gevonden. Tijdens deze vergadering zijn
de jaarverslagen van de
medezeggenschapsraad en van de
ouderraad besproken. Ook is het
financiële jaarverslag van de ouderraad
doorgenomen en de begroting voor het
schooljaar 2018-2019 vastgesteld.
Daarbij is de ouderbijdrage voor dit
schooljaar 2018-2019 net als
voorgaande jaren vastgesteld op € 19,00
per kind. Wij verzoeken u vriendelijk dit
bedrag te betalen voor 1 december a.s.
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De bijbehorende brief betreffende de
ouderbijdrage vindt u als bijlage bij dit
schooljournaal.
Naast de gelden van de ouderbijdrage
zijn ook de opbrengsten van het oud
papier een belangrijke bron van
inkomsten voor onze school. Het
afgelopen schooljaar hebben wij €
278,45 uit krantenopbrengsten binnen
gekregen. Een mooi bedrag, waarmee
wij mede leuke activiteiten voor uw kind
op school kunnen bekostigen. Helpt u dit
schooljaar ook mee om dit bedrag nog
verder te laten groeien? Neem uw oud
papier mee naar school, als u uw kind
komt brengen of halen. U kunt het oud
papier in de blauwe container of in een
van de twee grijze containers deponeren,
die achter het hek staan. Alvast hartelijk
dank, vooral namens de kinderen!
Namens de ouderraad,
Suzanne Paap

Lampionnenoptocht
In de Units wordt alweer druk plannen
gemaakt welke lampions de kinderen
willen gaan knutselen. Daar gaan we de
komende dagen hard mee aan de slag.
Op vrijdagmorgen 9 november gaan Unit
1 en 2 buiten een ronde maken met een
zelfgemaakte lampion. Dit jaar sluiten de
peuters van de Evelaer bij ons aan! U
hoeft geen stokje daarvoor mee te
geven. We duimen voor droog weer.

Krentenbaard
Er heerst Krentebaard op school.
Krentenbaard is een ontsteking van de
huid. Het is niet gevaarlijk maar wel
besmettelijk. Het wordt veroorzaakt door
een bacterie en komt vooral voor bij
jonge kinderen.
Er komen rode bultjes of vlekjes in het
gezicht, vooral bij de neus of de mond,
maar het kan ook op andere plekken op
het lichaam zijn. De ontsteking begint
soms op een plek waar al een wondje
zat.
De bacterie die Krentenbaard
veroorzaakt zit in de neus en in de keel.
Door niezen of hoesten verspreid de
bacterie zich. Het vocht wat uit de
blaasjes komt is erg besmettelijk. Door
aan de plekken te zitten komt het op de
handen en kan het bijvoorbeeld op
speelgoed komen.
Krentenbaard is niet meer besmettelijk
als de blaasjes droog zijn ,of 2 dagen
nadat er gestart is met tabletten.
Wat kunnen we doen om Krentenbaard
te voorkomen?
• Netjes niezen en hoesten, gebruik
een zakdoek of de plooi van de
elleboog
• Regelmatig handen wassen
Heeft uw kind Krentenbaard en voelt het
zich goed, dan kan hij/zij gewoon naar
school. Meld u het wel even aan de
leerkracht. Als er veel en grote pekken
zijn dan is het misschien beter om even
thuis te blijven, dit gaat altijd in overleg.

Bericht van de Ouderraad
De school is luisvrij!
De TSO spaart glazen potjes
Spaart u mee?
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