
 
Vrijdag 15 maart 2019 

 

Agenda: 
Maandag 18 maart Hans Groot ’s morgens afwezig i.v.m. directieberaad Tabijn 

Dinsdag 19 maart Petra Kuijs hele dag afwezig i.v.m. netwerkbijeenkomst adjunct-directeuren 

Dansdag in de speelzaal i.h.k.v. ons muziekproject o.l.v. Meru Imming 

Woensdag 20 maart Plusklas groep 5 t/m 8 

Donderdag 21 maart  Petra Bijman afwezig i.v.m. bijeenkomst leescoördinatoren LeesLokaal, 

Meru Imming in groep 4b 

Vrijdag 22 maart Hans Groot hele dag afwezig i.v.m. verlof 

Maandag 25 maart Hans Groot ’s morgens afwezig i.v.m. directieberaad Tabijn 

Donderdag 28 maart Vergadering Medezeggenschapsraad om 19.00 uur 

 
De jarigen van de komende twee weken: 
Zaterdag 16 maart:   Pasquale Konings (12 jaar) 

Donderdag 21 maart:  Pip Loose (10 jaar) 

Vrijdag 22 maart:   Kenzie Aarts (6 jaar) 

       Semm Koehorst (9 jaar) 

Zaterdag 23 maart:   Omnia van Heeringen (7 jaar)  
Zondag 24 maart:   Djin van Maaren (5 jaar) 

      Senna Peek (8 jaar) 

      Ella Mae Pervan (9 jaar) 

Maandag 25 maart:   Elien Tromp (5 jaar) 

Donderdag 28 maart:  Casper Tempelmans Plat (8 jaar) 

      
Welkom 
Kaj Hollenberg werd 9 maart 4 jaar en mag nu iedere dag naar school. Hij zit in groep 1-2c bij juf Tamara 

(tot de meivakantie nog bij juf Irene en juf Kirstin). Het team wenst Kaj veel plezier èn succes op de 

Binnenmeer!  
 

Code ‘Rood’ in het onderwijs! Bedankt voor jullie steun! 

 
Onze oproep via Social Schools aan de ouders om hun kind(eren) in het rood naar school te sturen was 

een groot succes. De klassen kleurden rood en we voelden ons echt gewaardeerd! Heel veel ouders 

hebben ons ook persoonlijk aangesproken en hun steun uitgesproken voor de ‘eisen’ van het 

onderwijsveld. De benodigde ‘investeringen in het onderwijs’ zijn uiteindelijk in het belang van de 

kinderen!  

De hartverwarmende tekening van Thijn uit groep 3 wil ik jullie niet onthouden...ontroerend! 
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Wist je dat…  

 …. Volkswagen dit jaar partner van de Nationale Voorleesdagen was? Een jaarlijkse campagne 

gericht op voorlezen. 

 …. Volkswagen samen met heel goede en bekende kinderboekenschrijvers van Nederland 

interactieve luisterverhalen, Snelweg Sprookjes, voor onderweg heeft gemaakt? 

 …. deze Snelweg Sprookjes zich door slimme technologie aanpassen aan jouw route? Zo komt de 

omgeving tot leven en rijd je met het hele gezin door een sprookje heen. Snelweg Sprookjes kun 

je gratis downloaden in de appstore of playstore.  

 
GGDflits Groei  
Of een kind goed groeit kun je bekijken door de lichaamslengte in te vullen op een groeidiagram. In 

sommige perioden maken kinderen een groeispurt door. 

 Tussen 4 en 6 jaar groeit je kind ongeveer 6 centimeter per jaar. Maar niet alle kinderen groeien even 

snel. Kinderen die snel groeien kunnen last krijgen van groeipijn. 

 Tussen 6 en 9 jaar groeit je kind snel. Gemiddeld weegt een kind van 6 jaar ongeveer 22 kilo. Met 8 

jaar weegt je kind ongeveer 27 kilo bij een lengte van 1,30 meter. 

 Tussen 9 en 14 jaar groeien kinderen meestal heel snel. Ze maken dan een groeispurt door.  

Rond 12 jaar zijn de meeste kinderen tussen de 1,40 meter en 1,70 meter lang. 

Maak je je zorgen over de groei van je zoon/ dochter?  Maak dan een afspraak met de jeugdarts 

verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023-7891777 op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur en 

13.00 - 17.00 uur. 

 
Lunch-assistent gezocht!  
Tineke Liphuijzen en Lysan Satoer zijn al jaren lunch-assistent bij ons op school. Op de maandag, dinsdag 

en donderdag halen zij rond de klok van 12.05 uur de leerlingen uit de 3 kleutergroepen op die op dat 

moment al klaar zijn met de lunch. De andere leerlingen blijven dan nog even bij de leerkracht in de 

groep om verder te lunchen. 

De leerlingen gaan dan met Tineke en Lysanne naar ’t landje om heerlijk buiten te spelen. Zij houden dan 

toezicht en krijgen om 12.15 versterking van de onderwijsassistente en/of een leerkracht.  

Om 12.15 uur komen de andere leerlingen naar buiten om te spelen. Omdat de groepen groter worden, 

zoeken wij versterking bij het toezicht houden op de kleuters tijdens het buitenspelen. 

Heeft u zin en tijd om als vaste kracht voor een dag (of meerdere dagen) lunch-assistent bij ons te 

worden, dan kunt u zich opgeven bij Petra Kuijs. U kunt zich ook aanmelden als ‘oproepkracht’.  

De tijden zijn van 12.00 uur tot 13.00 uur en oja…er staat natuurlijk een kleine vergoeding tegenover.  

Alvast bedankt! 
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