
 
Vrijdag 9 november 2018 

 

Agenda: 
Woensdag, donderdag èn vrijdag zijn vanaf nu ‘Gruitendagen’! 

Zondag 11 november Sint Maarten 

Maandag 12 november Petra Bijman afwezig, Greet de Jong in groep 4 

Dinsdag 13 november Start Plusklas groep 3 en 4 

Donderdag 15 november Petra Kuijs afwezig i.v.m. cursus 

Zaterdag 17 november Aankomst Sinterklaas in Nederland 

De komende twee weken worden er driehoeks- en oudergesprekken ingepland  

               (op uitnodiging van de leerkracht of op verzoek van de ouders) 

Maandag 19 november Hans Groot afwezig i.v.m. directieberaad Tabijn 

Woensdag 21 november Petra Kuijs afwezig 

Donderdag 22 november Ellen Schuurman en Sanne Zweers afwezig i.v.m. cursus,  

Sasja Delis in groep 3 

Petra Kuijs afwezig i.v.m. bijeenkomst Personeelsraad 

Vrijdag 23 november Hans Groot afwezig i.v.m. Ontwikkeltraject/ Opleiding IKC-directeur 

De jarigen van de komende twee weken:  
Zondag 11 november:  Mason Janssen (6 jaar) 

Vrijdag 16 november:  Thomas Krom (7 jaar) 

Zaterdag 17 november:  Bram Vink (6 jaar) 

     Noortje Raspe (6 jaar) 

Zondag 18 november:  Sten de Bruin (8 jaar) 

  

Welkom! 
Mees Snijder en Cas Putter zijn allebei 4 jaar geworden en mogen elke dag naar school. Zij zitten in groep 
1-2a bij juf Vera en juf Rina. Wij wensen Mees en Cas veel plezier èn succes op de Binnenmeer! 

Woensdag, donderdag èn vrijdag ‘Gruitendag’! 
Het is al een tijd de wens van het team van de Binnenmeer ( en vele ouders) om een volgende stap te 

maken naar het zijn van een (nog) gezondere en groenere school.  

Vanwege het feit dat wij zijn ingeloot om mee te doen aan het fruit- en groenteproject van de Europese 

Unie (EU-schoolfruit), pakken wij dat ‘momentum’ om die volgende stap te maken.  

Het EU-schoolfruitproject stimuleert leerlingen in de groepen samen meer fruit en groente te eten. Wij 

ontvangen vanaf volgende week 20 weken lang iedere week 3 stuks groente/fruit voor alle leerlingen.  

Daar waar tot nu toe alleen de vrijdag een ‘Gruitendag’ was, zullen met ingang van volgende week de 

woensdag, donderdag en vrijdag ‘Gruitendag’ zijn! 

Iedere vrijdag zal er via Social Schools bericht worden welke groente/ fruitsoorten er de week daarna op 

het ‘tussendoortje-menu’ staan. Op woensdag, donderdag en vrijdag hoeven ouders dus in principe de 

komende 20 weken niet meer voor een tussendoortje te zorgen. Besluiten ouders dit wel te doen, omdat 

zij denken dat hun zoon/dochter aan het aangeboden groente/fruit te kort heeft of het niet lust, dan 

verwachten wij dat het ook dan een gezond tussendoortje zal zijn, zoals ouders dat al op de vrijdagen 

gewend waren. 

Het project wordt ondersteund door lessen, informatieve filmpjes en proeverijtjes. Meer kennis zal ook de 

leerlingen stimuleren gezondere keuzes te willen maken.  

Op www.schoolfruit.nl  kunnen ouders meer informatie vinden en zich aanmelden voor een nieuwsbrief.  

Wij gaan iedereen via Social Schools goed op de hoogte houden. Het zal gerust wennen zijn, maar samen 

gaan wij voor een nog gezondere school’…voor een nog gezondere leefstijl van de kinderen/ onze 

leerlingen 

 

Stap met vragen over bovenstaande gerust op Petra Kuijs of mij af…de deur van ons kantoor staat (bijna) 

altijd open! 
Hans Groot 

 

http://www.schoolfruit.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT47f9pcTeAhVHLFAKHW3eCZoQjRx6BAgBEAU&url=http://bouwkunst.archidev.info/tag/gefeliciteerd-png/&psig=AOvVaw0ABeWhOav4vFgqHZ3j8wTv&ust=1541749330474773


 

 

Driehoeks- en oudergesprekken 

De komende week zullen er driehoeks- en oudergesprekken ingepland gaan worden voor de periode van 

maandag 19 november t/m vrijdag 30 november.  

Indien de leerkrachten een gesprek nodig achten zullen betreffende ouders via Social Schools een 

uitnodiging krijgen om in te tekenen op de planning van deze gesprekken.  

Als ouders geen uitnodiging ontvangen en wel een gesprek wensen, kunnen zij dit kenbaar maken door 

een mailtje te sturen naar de leerkracht van hun zoon/dochter. De leerkracht zal dan contact op nemen 

om een afspraak te maken.  

Hans Groot 

 

 

         

GGDFlits Gehoorschade  
1.100.000.000 Jongeren lopen wereldwijd risico op gehoorschade door harde muziek en gehoorschade 

komt steeds jonger voor. Gehoorschade ontstaat doordat de trilharen in het binnenoor beschadigd raken. 

Dit kan het gevolg zijn van ouder worden, dat is natuurlijke slijtage. Maar trilharen beschadigen ook door 

te veel blootstelling aan harde geluiden.  

Wist u dat…. 

 Een piep in het oor een teken van gehoorschade is? 

 1 op de 4 kinderen na het muziek luisteren wel eens een piep in het oor heeft? 

 Geluid boven 80 decibel al schadelijk kan zijn voor het gehoor? 

 

Twijfelt u aan het gehoor van uw kind? U kunt u altijd een gehoortest af laten nemen bij de assistente 

Jeugdgezondheidszorg. Een afspraak maken kan via 023-7891777 op werkdagen  

van 8.30 uur - 12.30 uur en 13.00 uur - 17.00 uur. 

 
 

 

Wist je dat…  
 …. het heel normaal is dat kinderen af en toe geen zin hebben om te lezen? Als ouder weet je hoe 

belangrijk lezen is en probeer je een kind toch te motiveren. 

 …. een kind ook leest wanneer het de boekenkast opruimt? Het kind krijgt de opdracht om oude 

en/of reeds gelezen boeken te sorteren om te kunnen ruilen voor nieuwe boeken in het Lees 

Lokaal. Het zal waarschijnlijk toch delen van boeken of de achterkant lezen om te kunnen 

beoordelen of het weg mag … of juist niet. 

 …. vooral de eerste paar bladzijden van een boek lastig zijn voor oudere kinderen? Lees daarom 

als ouder de eerste bladzijden voor, zodat het kind nieuwsgierig wordt naar het verloop van het 

boek en zelfstandig verder kan lezen.  

 

Schoolgids 2018-2019 
Onze nieuwe schoolgids staat ‘eindelijk’ op onze website. In het bericht op Social Schools waarbij deze 

‘Snippers’ als bijlage zat, zit ook de nieuwe schoolgids als bestand bijgevoegd.  
 

 
 
 

 

  
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

Sinterklaas-disco en de Sint op bezoek bij speeltuin ‘Kindervreugd’ 
Voetjes van de vloer met de sinterklaas disco! Lekker dansen voor alle kinderen op 17 november van 

15.00 uur tot 16.30 uur. Lekker uit je bol gaan! Super leuk! 

Sinterklaas brengt op zaterdag 24 november ook dit jaar weer een bezoek aan de speeltuin in Uitgeest. 

Samen met zijn pieten komt hij langs in het clubgebouw van de vereniging aan de Middelweg 108-110. 

Het feest begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur. De zaal is open vanaf 9.30 uur. 

Het wordt een drukke ochtend voor de kindervriend. Naast vele spelletjes roept hij de kinderen naar 

voren voor een gezellig gesprekje. Over wat er afgelopen jaar allemaal is gebeurd. Kinderen hebben hun 

zwemdiploma gehaald, kregen een broertje of zusje of zijn voor het eerst met het vliegtuig op vakantie 

geweest. Allemaal verhalen waar de goedheiligman uitgebreid de tijd voor neemt. Uiteraard wordt er ook 

lekker gedanst, gezongen en gelachen. 

Na afloop krijgt iedereen een cadeautje mee naar huis. 

 

Kinderen die het leuk vinden om bij het “Kindervreugd” Sinterklaasfeest aanwezig te zijn moeten vooraf 

worden opgegeven. Dit kan via www.inschrijven.speeltuinuitgeest.nl. Aanmelden is mogelijk via de 

website www.speeltuinuitgeest.nl van donderdag 15 tot donderdag 22 november 17.00 uur. 

 

 

http://www.speeltuinuitgeest.nl/

