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Juf Anita
Juf Anita is al langere tijd door ziekte niet in staat om haar lesgevende taken uit te voeren. Na een
intensieve periode van re-integratie heeft zij helaas moeten besluiten dat het beter is voor haar alle
werkzaamheden bij ons op school te beëindigen. Een moeilijk en verdrietig besluit, waar een zeer
zorgvuldige afweging aan vooraf is gegaan.
Juf Anita zal de komende periode nog wel op school zijn voor ondersteunende en administratieve
werkzaamheden. Als bekend is wanneer zij afscheid zal nemen, zullen we dit uiteraard bij u
aangeven.

Juf Dominique
Om de lesgevende taken van juf Anita in groep 4 te vervangen, heeft meester Johan de afgelopen
maanden extra voor de klas gestaan. Ondertussen zijn we op zoek gegaan naar een structurele
oplossing voor de vervanging van juf Anita.
We zijn heel blij dat we bij u aan kunnen geven dat juf Dominique Hertgers vanaf de kerstvakantie
alle lesgevende taken van juf Anita en meester Johan kan overnemen.
Juf Dominique heeft al eerder bij ons gewerkt, maar toen was er helaas geen vacatureruimte bij
Scholen van Oranje. Dat is nu wel het geval, dus juf Dominique komt weer terug bij ons op school.
Samen met juf Atie zal zij de lessen voor onze groep 4b voor haar rekening gaan nemen. Van harte
welkom juf Dominique!

Juf Linda
Na heel veel jaren met plezier op onze school gewerkt te hebben, heeft juf Linda bij ons aangegeven
dat zij na de kerstvakantie een nieuwe benoeming heeft aanvaard op cbs 'De Horizon'. Zij zal daar
aan de slag gaan als intern begeleider.
Juf Linda heeft de afgelopen jaren een grote professionele ontwikkeling doorgemaakt. Deze nieuwe
stap past heel goed in haar ambitie zich verder te ontwikkelen. We feliciteren juf Linda van harte met
haar nieuwe baan en danken haar voor alles wat ze voor ons onderwijs, onze leerlingen en collega's
heeft betekend.
Op dit moment kijken we wie de taken van juf Linda kan overnemen. Zodra we daar meer over
weten, informeren we u daarover.

Jeugd EHBO in groep 8
Al vele jaren organiseert EHBO-Vereniging Dubbeldam Jeugd EHBO-lessen aan leerlingen van onze
groepen 8. Ook dit schooljaar is er een aantal vrijwilligers van deze vereniging bereid om de Jeugd
EHBO-lessen te komen verzorgen.
Binnenkort start de inschrijving, via Mijnschoolinfo worden de ouders van de leerlingen in de
groepen 8 daarover geïnformeerd. Er kunnen maximaal 18 leerlingen deelnemen.
De ervaring leert dat het belangrijk is om gemotiveerde leerlingen te hebben, die écht tijdens de les
én thuis voor hun certificaat Jeugd EHBO willen oefenen en huiswerk willen maken. Daarom zullen
we met de leerlingen die willen deelnemen een motivatiegesprekje voeren. Pas daarna wordt beslist
wie gaat deelnemen.
We hopen dat er in mei weer een flink aantal Jeugd EHBO-certificaten kan worden uitgereikt!
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Week van de Mediawijsheid: heb jij het onder de duim?
Vandaag is het eindelijk zo ver: de start van Mediawijsheid 2019! Afgelopen week hebben de
kinderen van de groepen 7 al een voorproefje gehad van dit waanzinnige, spannende,
zenuwslopende spel, dat landelijk gespeeld wordt, waar zij wijs kunnen worden betreffende
computers, hacken, spam, ransomware, (on-)veilige wachtwoorden enz.
De kinderen kunnen niet meer wachten tot vólgende week vrijdag, want
dan wordt de grote finale gespeeld! Zullen zij allemaal in staat zijn om
een certificaat te halen? Zullen zij de vragen goed kunnen
beantwoorden zodat ze allemaal de wijsheid in pacht hebben? En…
zullen we een prijs gaan winnen? Het is afwachten, maar wat is het toch gaaf dat we dit spel de
komende week kunnen gaan spelen. Kijk voor meer informatie op
https://www.weekvandemediawijsheid.nl.

Zie ginds komt de stoomboot…
Zaterdag 17 november zullen Sinterklaas en de pieten weer aankomen met de stoomboot, deze keer
in Zaanstad. Net als andere jaren zullen wij ook dit jaar de Sint volgen via het sinterklaasjournaal. Kijk
ook op https://sinterklaasjournaal.ntr.nl. Op deze site is voor thuis nog veel meer leuks te vinden.
Het sinterklaasjournaal is iedere dag te volgen om 18.00 uur bij NTR op televisie.
Ook hebben wij als sintcommissie contact gehad met de ‘regelpiet’ in Spanje om vast data af te
spreken, zodat u die in uw agenda kunt zetten:
 vrijdag 16 november: vandaag hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken. In
een begeleidende brief staat precies de bedoeling van deze activiteit.
 maandag 26 november: de groepen 1 en 2 gaan Sinterklaas bezoeken in het sinterklaashuis. Die
dag zullen we alleen voor de groepen 1 en 2 een continurooster draaien. Uw zoon/dochter is die
dag van 08.30-14.00 uur op school en moet een lunchpakket mee naar school nemen.
 donderdag 29 november: alle kinderen zetten hun schoen in de klas. En wie weet…
 woensdag 5 december: sinterklaasfeest op school. U bent als ouders/verzorgers van harte
welkom om de Sint met zijn pieten buiten op de afgesproken plek op te wachten en welkom te
heten. De kinderen gaan eerst naar de klas en gaan dan samen met hun juf/meester naar buiten.
Nadere info volgt in Nieuwsbrief 07. Wij hopen op een gezellig sinterklaasfeest!
De Sintcommissie

Aanpassing activiteitenkalender
De activiteitenkalender is aangepast. De actuele versie vindt u op onze website.
Vakantierooster 2019-2020
Op onze website is het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020 geplaatst.

Nieuws van de sportcommissie
Afgelopen woensdag heeft een aantal kinderen aan een nieuwe sport meegedaan! Dat was
worstelen in sporthal Reeweg. We hopen dat deze kinderen een leerzame en gezellige middag
hebben gehad. We horen graag jullie ervaringen, misschien komt worstelen volgend jaar wel weer op
de sportagenda!
Komende woensdag 21 november wordt er geschaakt bij Deetos Snel in de kantine.
Daarna staat er voor de woensdagen 29-11, 05-12, 12-12 en 19-12 freerunning op het programma.
Hiervoor hebben wij de kinderen die zich hebben opgegeven aangemeld. De kinderen worden
ingedeeld in groepen 5 en 6 bij elkaar en de groepen 7 en 8 bij elkaar.

2/3

Op welke woensdagen onze school zal worden ingedeeld is nu nog niet bekend bij ons. Zodra er meer
informatie beschikbaar is, publiceren we dit op de website van de school. Houd die dus goed inde
gaten.
Dan lijkt het nog heel ver weg, maar voor tafeltennis op vrijdag 28 december en basketbal op
woensdag 16 januari 2019(!) kan er worden inschreven tot uiterlijk maandag 26 november.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij per ongeluk vermeld dat deze sporten beiden in de kerstvakantie
zijn. Dat is jaren zo geweest, maar dit jaar is het niet zo.
Let op: tafeltennis is wél in de kerstvakantie, hou daar a.u.b. rekening mee bij inschrijving. Als je je
hebt ingeschreven, dan wordt er op je gerekend! Basketbal is voor het eerst dit jaar niet in de
kerstvakantie, maar op woensdagmiddag 16 januari.
We hopen dat er veel enthousiaste kinderen zijn die aan deze sporten willen deelnemen. Voor alle
informatie over de sporten kunt u terecht op de website van de school.

Belangrijke data
23 november: Afsluiting Week van de Mediawijsheid (groepen 7).
26 november: De kleuters gaan naar het sinterklaashuis.
30 november: Nieuwsbrief 7 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
05 december: Sinterklaasfeest.
14 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
19 december: Kerstviering groepen 1 t/m 4 (in de klas).
20 december: Kerstviering groepen 5 t/m 8 (in de klas).
21 december: Alle leerlingen ’s middags vrij.
22 december t/m 6 januari: Kerstvakantie.
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