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6 febr
8 febr
10 februari
13 t/m 17 febr
17 febr
17 febr
17 febr
20 t/m 24 febr

diploma uitreiking
typen
Opening Rabo AZ
project groep 7 en 8
rapport mee
oudergesprekken
alle kinderen ’s
middags vrij
verjaardag juffen
groep 1/2a
Op de planken groep
1/2a
voorjaarsvakantie

------------------------------------------Kijk voor de
kalender of de
laatste nieuwtjes
op onze website.
Of volg ons via
Twitter.
------------------------------------------Berichten uit de klas:
groep 1/2a - groep 1/2b
groep 3/4
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7a – groep 7 b
groep 8
------------------------------------------www.obsdespringschans.nl

Ziekmelden en overblijf
Maalwaterrun 2017
Rabo AZ voetbaltoer
Ouderbijdrage
Nieuwe contactpersonen GGD

Ziekmelden en overblijf
Wij hebben gemerkt dat er onduidelijkheid is over de ziekmelding van
kinderen.
Mocht uw kind ziek zijn dan kunt u ons daar ’s morgens telefonisch
over inlichten. U hoeft dit (mocht uw kind nog ziek zijn) de
daaropvolgende dagen niet te doen.
Mocht uw kind deze dag aangemeld zijn bij de overblijf, dan dient u
uw kind ook af te melden bij Kinderstralen. De leerkrachten doen dit
niet.
Maalwaterrun 2017
Voor de 9e keer organiseert de Rotary Club Heiloo in samenwerking
met de buurtcoach Heiloo, AV Trias en de Sportraad Heiloo de PCC
Maalwaterrun&walk 2017; het hardloop- en wandelevenement van
Heiloo.
De Springschans doet hier altijd met veel enthousiasme aan mee en
al twee jaar zijn wij de school met de meeste inschrijvingen.
Wij hopen natuurlijk weer op een recordaantal inschrijvingen van
kinderen, ouders en leerkrachten van de Springschans. Uw
inschrijfgeld komt direct bij de school terecht, omdat wij van het
verzamelde geld sportclinics kunnen kopen voor de alle groepen van
de school. Ook dit jaar doen wij met veel groepen mee aan
verschillende sporten zoals hockey, judo, badminton, bastketbal,
bootcamp, voetbal, breakdance en nog veel meer. Allemaal mogelijk
gemaakt door de inschrijvingen bij de Maalwaterrun 2016.
Maandag 6 maart is er bij ons op school de mogelijkheid je voor- of
naschooltijd in te schrijven. We hopen op een hoge opkomst!
Rabo AZ Voetbaltoer
Vanaf februari doen de groepen 7 en 8 mee met de Rabo AZ
Voetbaltoer. We werken deze maanden aan een lessenserie met de
thema’s: voeding, respect, omgaan met geld en samenwerken en

bewegen.

Op woensdag 8 februari is de aftrap van dit project bij ons op school. We krijgen deze ochtend
bezoek van een speler van AZ en zullen er een mooie opening van maken.
Ouderbijdrage
Afgelopen maand heeft u allemaal een herinnering gekregen van de OAC over de betaling van de
ouderbijdrage. Deze herinnering is naar iedereen gestuurd. Als u de rekening eerder dit jaar al
heeft betaald kunt u deze mail als niet verzonden beschouwen.
Nieuwe contactpersonen GGD Hollands Noorden
Vanaf heden zijn uw contactpersonen: Annika Eskes (jeugdarts) en Jantine Schavemaker
(jeugdverpleegkundige). Samen met Claudia Verhoeven (doktersassistente) vormen wij een team.
Gezondheidsonderzoek
In de loop van het schooljaar verrichten de doktersassistente en jeugdarts bij 5/6-jarigen een
gezondheidsonderzoek. Bij 10/11-jarigen wordt op school door de doktersassistente de meting van
lengte/gewicht gedaan, alsmede de ogentest. Vervolgens vindt er een gezondheidsonderzoek
plaats door de jeugdverpleegkundige op de GGD-locatie. Na afronding van deze gesprekken nemen
wij –met toestemming van ouders en kind- contact op met de contactpersoon (veelal de leerkracht
van school) voor een nabespreking.
Opvoedingsondersteuning
We bieden als Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ook opvoedingsondersteuning. Te denken valt dan aan
vragen/zorgen/problemen rondom pesten, zindelijkheid, ziekteverzuim, gezondheid, social media.
Een huisbezoek, workshop of lezing behoort tot de mogelijkheden. School en ouders kunnen
gebruikmaken van ons opvoedspreekuur. U kunt hiervoor contact opnemen via ons algemeen
telefoonnummer 088-01 00 550.
Annika Eskes, Jantine Schavemaker en Claudia Verhoeven Contactgegevens team Heiloo:
Telefoon: 088-0 100 550
Adres: Holleweg 94 E-mail: aeskes@ggdhn.nl 1851 KK Heiloo jschavemaker@ggdhn.nl
cverhoeven@ggdhn.nl

