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Aankomst Sinterklaas

Alle voorbereidingen voor de aankomst van Sinterklaas zijn in volle gang en omdat het
handig is voor school en ouders om te weten of en wanneer de Sint nu precies op
school komt, is er contact gezocht met Sinterklaas. Wij hebben met de Sint gebeld en
die heeft, ondanks grote drukte, gemeld dat hij alle kinderen en ouders woensdag 5
december om 08.30 uur heel graag wil ontmoeten op het plein. We willen alle ouders
die komen kijken, vragen om achter de kinderen te gaan staan, zodat de kinderen
niets hoeven te missen van de aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten. Sinterklaas
bezoekt alle kinderen in de groepen en we hopen natuurlijk dat hij de sleutel van de
schatkamer niet vergeten is!
Wij wensen de kinderen, de Sint en zijn Pieten een prachtig feest toe. Wij hebben er
Sint in!

Activiteiten
December
5 Sinterklaasfeest
6 School begint om
9.30 uur

11 OR
19 Kerstdiner start 17.00 uur
21 Kinderen vrij
24 t/m 6 januari 2019
KERSTVAKANTIE

Pietengym en schoen zetten
Donderdag 29 november is er Pietengym. Kinderen mogen verkleed komen (niet
verplicht). Aan het eind van de schooldag mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 5
hun schoen zetten.

Foto’s maken
Tijdens het Sinterklaasfeest zal Patty Pluimers foto’s maken van de aankomst en in de
klassen. Deze foto’s zullen verspreid worden via Parro. In verband met de AVG willen
wij u er nogmaals op wijzen dat school niet aansprakelijk is voor het delen van foto’s
en/of video’s door ouders, die niet door de school zijn gevraagd om deze beelden vast
te leggen.

Start extra kleutergroep per 7 januari
Met ingang van 7 januari 2019 gaan we starten met een extra kleutergroep. De
inschrijvingen voor de kleutergroepen, is tot de zomervakantie, zodanig groot dat wij
de nieuwe kleuters niet allemaal in onze twee groepen kunnen plaatsen.
In de extra kleutergroep komen twintig leerlingen uit de twee bestaande
kleutergroepen. Het betreft leerlingen die in hun tweede leerjaar zitten. De ouders
van de leerlingen zijn voor de overstap naar de extra kleutergroep reeds apart
geïnformeerd door de leerkracht.
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Wij zijn heel blij dat we, ondanks het enorme lerarentekort op dit moment, Juf Randy Boon en juf Marja Raap
hebben binnengehaald als leerkrachten voor onze derde kleutergroep. Hieronder stelen zij zich kort aan u voor;

Ik ben Randy Boon, ik ben 37 jaar en ik woon met mijn man en twee kinderen Mees (9 jr.) & Maud (6 jr.) in
Heemskerk. In mijn vrije tijd vind ik het leuk en gezellig om met mijn man en de kinderen naar het strand of de
duinen in te gaan. Even lekker wandelen en genieten van de frisse buitenlucht. Ik hou van lezen, koken en
knutselen en om leuke dingen te ondernemen met mijn gezin. Op vrijdag ben ik altijd vrij, want dan ga ik naar de
yoga. Ik ben nu nog werkzaam als juf van een groep 2-3 op basisschool Jong Geleerd in Halfweg en heb hier 11 jaar
met veel plezier gewerkt, maar ik vond het tijd worden voor een nieuwe uitdaging. En wilde heel graag in de buurt
van mijn huis gaan werken en dat is gelukt!
Vanaf januari kom ik het team van de Zevenhoeven versterken en heb hier enorm veel zin in.

Laat ik me even voorstellen;
Ik ben Marja Raap en ben niet alleen leerkracht, maar ook getrouwd, moeder en ik heb drie kinderen; Femke, Bouke
en Eveline. En twee kleindochters; Naomi en Loulou. Zoals veel oma's pas ik ook met veel plezier op ze. Wat ik verder
graag doe is; zingen in een koor, handwerken, lezen, wandelen. Ik heb altijd parttime met kleuters gewerkt op
verschillende scholen in de IJmond. Het blijf boeiend om te zien hoe ze zich ontwikkelen in die twee kleuterjaren en
daaraan mee kunnen helpen. Nu komt dit op mijn pad; op de vrijdag werken in een groep kleuters samen met juf
Randy.
Ik heb zin, om aan de slag te gaan in het nieuwe jaar.
Op 12 december vanaf 12 uur kunt u kennis komen maken met Randy en Marja.

Onderzoek studenten aan de Universiteit van Amsterdam.
Studenten die de studie pedagogische wetenschappen volgen, zijn bezig met een onderzoek naar sociaal gedrag bij
kinderen tussen 2 en 6 jaar. Voor het onderzoek willen zij graag ouders vragen om een vragenlijst in te vullen over
het sociale gedrag van hun kind. In de bijlage vindt u een informatiebrochure over het onderzoek. De gegevens
worden anoniem verwerkt.
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