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Beste ouders,
Goed ventileren is een aandachtspunt voor ons momenteel. Het is belangrijk dit te doen omdat
gebleken is dat dit helpt de verspreiding van Corona tegen te gaan. We zijn er als team daarom
extra alert op. Vooral tijdens pauzes, de gymles en op andere momenten waarop de kinderen de
klas uit zijn, proberen we extra goed te luchten. Ook tijdens de lessen houden we zoveel mogelijk
de ramen open. Mocht uw kind het vaak koud hebben, kan het verstandig zijn ze een extra laag
kleding aan te geven. De ramen dicht doen is namelijk niet zomaar een optie momenteel.
Zowel in het team als in de MR is gesproken over het trakteren van kinderen bij verjaardagen. We
zien in de praktijk dat traktaties toch vaak groot/veel zijn of in combinatie met een cadeautje. Wij
denken dat dit niet nodig is en zijn aan het onderzoeken of we dit in de toekomst anders vorm
kunnen geven. Voor nu geldt i.v.m. Corona nog steeds: verpakte traktaties. Wilt u er rekening mee
houden dat het geen al te grote traktatie is? De kinderen hebben immers ook nog fruit, drinken en
vinden het fijn als ze ook nog tijd hebben om te spelen. Dit onderwerp wordt nog vervolgd. Mocht
u hierover ideeën hebben, horen we die graag uiteraard!
Met vriendelijke groet
Leona van den Houdt

Webinar sociale media
Bij de ingekomen post is nog meer informatie vanuit de
GGD te vinden maar deze Webinar lichten we er graag
specifiek uit omdat we denken dat hij voor ouders én
kinderen van de bovenbouw erg interessant en
belangrijk is!
Woensdag 11 november om 19:30 uur een webinar
over sociale media voor ouders met kinderen tussen 10
en 16 jaar oud.
De GGD organiseert dit samen met Helder Theater en
Mediaeigenwijs.
Aanmelden kan via deze
link: https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2020/10/WebinarLeg-dat-ding-nou-eens-weg
In de bijlage bij deze mail zit ook een flyer over deze avond.

Zet je licht aan!
Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer ingegaan. Het wordt
weer vroeger donker en daarom besteden wij op school extra
aandacht aan zichtbaarheid in het verkeer.
Van de Nederlanders heeft 67% wel eens een onveilige
verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans
op een aanrijding neemt met 20% af bij juiste fietsverlichting. Goed
idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten.
Deze week krijgt uw zoon/dochter van de leerkracht een setje lampjes; een witte voor aan de
voorkant van de fiets en een rode voor aan de achterkant. Zo stimuleren wij zichtbaarheid in het
verkeer. Maar alleen dat lampje is natuurlijk niet de oplossing, besteed daarom ook thuis aandacht
aan zichtbaarheid in het verkeer en stimuleer dit bij uw kind(eren).
Want: ‘'Goed idee, die lampjes uitdelen... maar zullen we ze dan wel met z’n allen áánzetten?’'.

Agenda:
30
31
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

vr
za
zo
ma We openen met de kinderen een
tijdscapsule die we een aantal jaar geleden
tijdens een Leerarrangement gemaakt
hebben. Eens kijken of we toen konden
bedenken, hoe het nu zou zijn…
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di De leerlingenraad heeft de tweede
vergadering
wo
do HOI 6 komt uit
vr

Siebe uit groep 1-2 jarig
Mads uitgroep 5-6 jarig

Ingekomen post:
Ouderavond Lachgas
Dinsdag 3 november om 20:00 een webinar over lachgas voor ouders.
De GGD organiseert dit samen met Novadic Kentron, Halt en R-newt jongerenwerk.
In bijgevoegde uitnodiging vind je meer informatie.
Aanmelden kan via de aanmeldknop in de uitnodiging of via deze
link: https://ggdhvb.webinargeek.com/lachgas-alles-wat-je-als-ouder-wil-weten-over-lachgas

Zien drinken doet drinken
Goed nieuws! Als opvoeder heeft u meer invloed dan u denkt om te voorkomen dat uw kind op
jonge leeftijd alcohol gaat drinken.
Het voorbeeldgedrag van ouders en van andere volwassenen in de omgeving van een kind doet
ertoe: geen alcohol drinken in het bijzijn van kinderen en jongeren verkleint de kans dat ze op
jonge leeftijd beginnen met alcoholgebruik.
Voor veel kinderen die volwassenen alcohol zien drinken, wordt alcohol aantrekkelijk. Daardoor
bestaat het risico dat ze op jonge leeftijd beginnen met drinken en op latere leeftijd te veel en te
vaak gaan drinken.
Hoe werkt dit bij kinderen?
Vanaf 2 jaar: leren ze over alcohol (zogenaamde alcoholcognities)
Vanaf 4 jaar: onthouden ze wanneer hun ouders drinken en merken ze dat het gedrag van hun
ouders verandert, nadat ze hebben gedronken
Vanaf 6 jaar: hebben ze positieve verwachtingen over de effecten van alcohol. Dat wil zeggen dat
veel kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan denken over alcohol dan kinderen die
hun ouders niet zien drinken. Dit vergroot de kans dat deze kinderen op jonge leeftijd gaan drinken
en later te veel gaan drinken.
Kortom: zien drinken, doet drinken.
Door geen alcohol te drinken in het bijzijn van kinderen geef je ze het goede voorbeeld mee.
Deze campagne is opgezet door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland. Meer informatie vindt u op
de website: www.ziendrinkendoetdrinken.nl.

