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Aan de ouders / verzorgers,
Maandag zijn we weer begonnen.
Graag willen u en de kinderen namens ons allen een
heel plezierig schooljaar wensen.
Om niet voor verrassingen te komen staan willen we
de volgende zaken mededelen.
Nieuwe leerlingen.
Natuurlijk zijn er na de zomervakantie ook weer nieuwe kinderen bij ons op school gekomen.
Bij juf Marjon en juf Monique in groep 1/2 : Iwan Metz, Lotte Boelens, Jaimy Metz, Youri Metz en
Sep Kiewied.
We wensen de kinderen heel veel plezier bij ons op de Kardinaal De Jongschool.
Re-integratie juf Sandra.
Juf Sandra is bezig met haar re-integratie proces in groep 3. Op dit moment is zij werkzaam in
groep 3 op maandag – dinsdagochtend- woensdag – donderdagochtend en vrijdagochtend.
In overleg met juf Hanneke zal zij haar werkzaamheden in deze groep uitvoeren. Het is de
bedoeling dat zij haar werkzaamheden op de middagen geleidelijk aan gaat uitbreiden.
E-mail adressen en telefoonnummers.
Mochten er veranderingen in uw e-mal adres of (mobiel) telefoonnummer zijn .Wilt u dat dan
komende week doorgeven bij de leerkracht van uw kind(eren). Wij kunnen dan de juiste
telefoonnummers in de belboom vermelden en de leerkrachten / school heeft tevens de juiste
e-mail adressen ivm het doorgeven van relevante informatie.
Groepsverdeling vrijdagmiddag.
Op vrijdagmiddag zitten de groepen 5 – 6 – 7 en 8 in jaargroepen bij elkaar.
Groep 5 bij meester Joop, groep 6 bij juf Monique , groep 7 bij juf Heidi en groep 8 bij meester
Jan.
Leefstijl
Deze week zijn we met Leefstijl gestart met thema 1: De groep? Dat zijn wij.
In deze lessenserie besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is
voelen kinderen zich beter op hun gemak, zowel bij elkaar als bij de leerkracht. Dit is goed voor
hun persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep. We doen dit onder andere door
veel spellen met de kinderen te doen. In deze eerste periode besteden we ook aandacht aan
afspraken en regels in de klas. In elke groep wordt een lijst gemaakt met afspraken over hoe de
kinderen met elkaar om willen gaan.
Kalender.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de kalender. We hopen deze volgende week te
kunnen uitdelen.
Luizenpluis.
Zoals gebruikelijk na een vakantie komen de luizenpluis moeders volgende week woensdag, 23
augustus, weer op school. Controleert u nog eens goed en houdt u rekening met de haardracht
van uw kind

Gymles schooljaar 2017 – 2018
Dinsdag
Juf Martine
13.15 – 14.00 gr. 4/5
14.00 – 14.45 gr. 5/6
14.45 – 15.30 gr. 6/7

Eigen Lkr.
gr 3
gr 8

Donderdag
Juf Martine
13.15 – 14.00 gr. 3
14.00 – 14.45 gr. 8
14.45 – 15.30 gr. 6/7

Eigen Lkr.
gr.4/5
gr. 5/6

Groep 3.
Groep 3 heeft dit schooljaar alleen de woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij.
Zij zullen pas na de Herfstvakantie in de sporthal gymmen.
Ouderhulpbrief.
Hulp, inbreng en ondersteuning van ouders en verzorgers is voor onze school van groot belang.
Samen werken aan een goede brede basis voor “onze” kinderen is daarbij het uitgangspunt.
Vandaag krijgen de kinderen de ouderhulpbrief mee, waarop u kunt aangeven wat u voor de
school en de kinderen wilt / kunt betekenen.
Graag komende week inleveren (t/m vrijdag 25 augustus) bij de leerkracht van uw kind.
Krentenbaard.
Er is op school in de middenbouw melding gemaakt van krentenbaard.
Krentenbaard (impetigo) is een besmettelijke infectie van de huid. De infectie zit vaak rond de
neus of mond, maar kan ook vaak op het hele lichaam voorkomen.
De volgende hygiënische maatregelen kunnen helpen verergering en uitbreiding van de
krentenbaard tegen te gaan en besmetting van anderen te voorkomen:
Probeer aanraken of krabben van de wondjes te voorkomen. Zorg dat het kind regelmatig de
handen wast met gewone zeep. Houd de nagels schoon en kort.
Laat het kind een eigen handdoek gebruiken en neem elke dag een nieuwe handdoek.
Zorg dat mensen in de omgeving van het kind regelmatig de handen wassen.
Eventueel de dingen die het kind vaak aanraakt (speelgoed, deuren, trapleuning) een keer per
dag schoonmaken.
Vergadering MR.
Maandag 21 augustus is er een vergadering van de MR.om 19:00 uur op school.
Hierbij heeft u de agenda.
19.00

1
2
3
4
5
6
7

opening: introductie nieuwe leden
vaststellen van de agenda en notulen.
ingekomen stukken en mededelingen
taakverdeling mr
scholing (ti/b)
speerpunten (a.d.h.v. enquete/ingebracht door leden)
19.45 directie aanwezig

8
9
10
11

vragen mr
mededelingen directie
rondvraag
sluiting

Info-avond groep 3 & 4/5
De informatieavond voor de groepen 3 & 4/5 zal plaatsvinden op maandag 28 augustus.
De aanvang zal zijn om 19:30 uur.
We rekenen er op dat u allemaal komt. Mocht u verhinderd zijn, laat dit de leerkracht a.u.b.
even weten.
Vergadering Oudervereniging.
Dinsdag 29 augustus, om 19:00 uur, is er een vergadering van de oudervereniging.

Afwezigheid juf Els.
Donderdag 31 augustus is juf Els afwezig. Wij zijn nog bezig met vervanging.
Vakantie lezen.
Mocht u thuis nog boeken hebben in het kader van vakantie lezen, wilt u deze dan komende
week bij juf Els inleveren.
Boek : de Gruffalo.
Vorig schooljaar is de kinderen van de onderbouw
het boek : de Gruffalo beloofd.
Dit boek wordt hen namens het Bestuur van de BMS aangeboden in het
kader van leesbevordering.
Helaas kwam dit boek pas op de laatste schooldag binnen net nadat alle
kinderen naar huis waren.
Vandaag zijn ze alsnog aan de kinderen meegeven( 1 per gezin).

Het volgende Braampje ontvangt u op vrijdag 1 september.
Buitenschoolse info:

Tri-Ambla Junior.
Op zaterdag 9 september wordt voor de 12e keer de TriAmbla Junior georganiseerd door Stichting Sportpromotie
Ameland. Een echte (cross) triatlon met zwemmen in het
zwembad van Klein Vaarwater en fietsen en lopen over deels
onverhard parcours door de Vleijen.
De feestelijke finish is bij de Molen in Nes.
Het is een sportevenement voor iedereen waarbij meedoen en plezier voorop staat en de
afstanden zo gekozen zijn dat het voor alle kinderen goed te volbrengen is. (zie bijlage)
Opgeven:
> Opgeven via het antwoordstrookje. Deze kan je mailen naar info@tri-ambla.nl
> Info via Casper vd Kamp 06 - 46351852 via info@tri-ambla.nl
>Inschrijven voor de Tri-Ambla Junior op 9 september moet je zelf doen via de website:
www.tri-ambla.nl en kan t/m 1 september aanstaande maar vol=vol .
>Een fietshelm is verplicht (kan geleend worden)
Beste ouders/ verzorgers en kinderen op Ameland,
Woensdag waren de eerste trainingen in kader van de voorbereiding op de Tri-Ambla Junior
waar kinderen vanaf geboortejaar 2009 aan mee kunnen doen. Kinderen kunnen hier gratis aan
mee doen zonder enige verplichting.
Voorgaande jaren deden in totaal tussen de 40 en 60 kinderen mee aan de trainingen...helaas
stonden er maar 4 kinderen klaar om 13.30 in Hollum en om 16.15 in Buren. We hebben
natuurlijk heerlijk getraind maar het is gezelliger om met meer kinderen een mooie sportmiddag
te beleven.
Volgende week woensdag de 23e en woensdag de 30e zijn er weer trainingen.
Ik sta volgende week om 13.30 klaar bij zwembad de Schalken in Ballum en om 16.15 bij het
zwembad van Klein Vaarwater in Buren. We gaan dan Zwemmen, Fietsen en Lopen
Sportieve groet,
Casper van de Kamp
SPORTEILAND



