
 
Vrijdag 21 december 2018 

 

Agenda: 
Zondag 30 december Meru Imming is jarig, van harte gefeliciteerd! 

Zaterdag 5 januari Rina Vosse is jarig, van harte gefeliciteerd! 

Onze ‘Luizenbrigade’ is de komende week actief! 

Donderdag 10 januari Petra Bijman afwezig i.v.m. bijeenkomst Leescoördinatoren LeesLokaal, 

Annemiek de Haan in groep 4b 

De komende twee weken zijn Toetsweken i.h.k.v. ons CITO - Leerling Volg Systeem 

Maandag 14 januari Hans Groot afwezig i.v.m. directieberaad Tabijn 

Woensdag 16 januari Petra Kuijs afwezig 

Vrijdag 18 januari Nienke Pals is jarig, van harte gefeliciteerd! 

Annemarie van Rixel afwezig, Marco van Meurs in groep 6 

 

De jarigen van de komende vier weken: 
Zaterdag 22 december:  Fien van der Vlugt (11 jaar) 

Dinsdag 25 december:  Amy Boogerd (9 jaar) 

Donderdag 27 december:  Iza Veldt (12 jaar) 

Zaterdag 29 december:  Tim van Grootheest (5 jaar)  
Zondag 30 december:  Fay de Jong (7 jaar) 

Woensdag 2 januari:  Liv Keijsper (5 jaar) 

     Jinte de Bruin (6 jaar) 

     Jo-An Sae-Tang (8 jaar)  
Donderdag 3 januari:  Philip Kalfsvel (7 jaar) 

      Myrthe de Kort (8 jaar) 

Zaterdag 5 januari:   Babs Groen (10 jaar) 

Zondag 6 januari:   Jimmy Meijer (6 jaar) 

Maandag 7 januari:   Tamar Verbaan (11 Jaar) 

            Luca Dubelaar (9 jaar) 

Woensdag 9 januari:  Esmee de Ruiter (7 jaar) 

Donderdag 10 januari:  Dani van den Burg (5 jaar) 

Het team van de Binnenmeer feliciteert deze leerlingen van harte!  
 

 
Welkom! 
Jones Moor is vrijdag 14 december 4 jaar geworden en Babette Kaandorp is woensdag 19 december 4 jaar 
geworden. Zij mogen nu elke dag naar school! Jones zit in groep 1-2a bij juf Rina en juf Vera en Babette zit in 
groep 1-2b bij juf Nienke. 
In de Kerstvakantie worden Noor Dijkstra (25 december) Luka Dijkstra (28 december) ook 4 jaar! Zij mogen in 
het nieuwe jaar elke dag naar school! Noor en Luka zitten beiden in groep 1-2b bij juf Nienke. 
Wij wensen Jones, Babette, Noor en Luka  veel plezier èn succes op de Binnenmeer! 
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FILM VOOR KINDEREN MET HUN OPA EN OPA  
‘BEERTJE PADDINGTON’  
Nederlands gesproken familiefilm, animatiefilm, duur 95 minuten, voor kinderen van 6 jaar en ouder. 

 

HET VERHAAL: 

Een jonge Peruviaanse beer met een grote passie voor alles dat Brits is reist naar Londen om een huisje 

te vinden.  

Alleen en verdwaald eindigt het beertje op Paddington Station, waar hij er achter komt dat het stadsleven 

niks voor hem is.  

Op het station wordt hij gevonden door de familie Brown, die het beertje in huis neemt. Alles lijkt goed te 

gaan voor het beertje totdat een museumconservator het unieke beertje ontdekt. 

In de voorjaarsvakantie wordt deel 2 vertoond. 

 

INFORMATIE: 

Kerstvakantie - woensdag 2 januari van 14.00 – 16.00 uur. Zaal open om 13.45 uur.  

Kosten:  kinderen € 1,-- incl. limonade en wat lekkers  

             opa’s en oma’s € 3,-- incl. koffie/thee en cake in de pauze.  

Locatie: Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5 te Uitgeest.  

Kaartverkoop: Vooraf op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren,  

                      1ste etage Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5 te Uitgeest  

                      of aan de zaal. (let op: het kantoor is gesloten van 24 december t/m 1 januari) 

Contact: tel.nr. 0251-319020. 

 
GGDflits Resultaten Kindermonitor 

Kinderen in Kennemerland bewegen meer en eten en drinken gezonder 

 
In het voorjaar van 2018 deden ouders van ruim 10.000 kinderen tussen 0 t/m 11 jaar mee aan het 

onderzoek de Kindermonitor. Uit dit onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland naar de 

gezondheidssituatie van kinderen in onze regio is veel informatie gekomen. 

Vergeleken met 2014 zijn er in de regio Kennemerland meer kinderen die regelmatig bewegen en buiten 

spelen. Ook is het aantal kinderen dat dagelijks water drinkt en groente en fruit eet gestegen. 

Gemeenten, scholen en andere organisaties kunnen de resultaten gebruiken voor de invulling van hun 

jeugd- en gezondheidsbeleid. Wil je meer weten? Alle regionale resultaten, het regiorapport en 

achtergrondinformatie zijn te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. In februari 2019 

verschijnen daar ook de resultaten van de afzonderlijke gemeenten. 

 

Vragen over de gezondheid of opvoeding van je kind?  

De jeugdarts of -verpleegkundige denkt graag met je mee. Maak een afspraak met GGD Kennemerland 

via 023-7891777 of mail naar frontofficejgz@vrk.nl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gezondheidsatlaskennemerland.nl/jive?cat_open_code=lft1
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http://www.gezondheidsatlaskennemerland.nl/jive?cat_open_code=cgdghif8haifficF&report=kimo2018_achtergronddocument
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Wist je dat…  
 

 

 …. ook tijdens de weken van de kerstvakantie blijven lezen belangrijk is? Wanneer er twee weken 

lang niet geoefend wordt met lezen, kan een kind zomaar terugzakken in leesniveau. We noemen 

dat een leesdip. 

 …. je kind tijdens diverse gezamenlijke activiteiten genoeg leesmomenten heeft? Je kind kan de 

handleiding van een gezelschapsspel voorlezen of laat je kind tijdens het koken het recept 

voorlezen. Ook het voorlezen van filmopties uit de tv-gids of van internet is weer een leesmoment. 

 …. je ook huisdieren en knuffels kan inzetten tijdens het lezen? Wanneer je zelf even geen tijd 

hebt om samen met je kind te lezen, kan het kind gerust voorlezen aan een huisdier of knuffel. Dit 

publiek vindt extra aandacht meestal heel prettig en uw kind leest niet alleen. 
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