Nieuwsbrief
06 oktober 2022
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Kijkje-in-de-klas week

19.30 uur OV vergadering

Kleding Bag2school inleveren
Kleding Bag2school inleveren
Studiemiddag kleuters
Groep 1/2A + 1/2B vanaf
12.00 uur vrij
19.00 MR vergadering
Kleding BAG2SCHOOL wordt
opgehaald.
19.45 uur
Ouderklankbordgroep

Podiumoptreden groep 1/2B

Nieuws uit de school
Beste ouders,
De eerste schoolweken zitten er weer op en het is alweer bijna herfstvakantie!
Feest 5 jarig bestaan
Wat hebben we een leuke een feestdag gehad!
Gelukkig werkte het weer goed mee en konden de kinderen heerlijk buiten spelen. Veel ouders
waren aanwezig bij het eerste deel van het programma en hebben laten zien hoeveel kennis ze
hebben over de school in het ja/nee spel. Ook hadden veel ouders een taart gebakken zodat we
heerlijk konden smikkelen.
Een geslaagde feestdag en nu op naar het 10-jarig jubileum!
De nieuwe school
Regelmatig komen er vragen over de stand van zaken betreffende de bouw van de nieuwe school.
Samen met juf Marcella ben ik de afgelopen weken regelmatig met de architect in gesprek geweest
om de laatste puntjes op de i te zetten. Op vrijdag 30 september is het Definitief Ontwerp
vastgesteld. De aanbestedingsprocedure is ook gestart.
Samen met het team buigen we ons nu over de inrichting van de school. Bij de start van De
WestWijzer leverden beide moederscholen het meubilair. Dit maakt dat we met een ratjetoe aan
spullen zitten. Ik denk dat er nu 3 of 4 verschillende setjes tafels/stoeltjes zijn. Tussendoor hebben
we ook bij scholen die nieuw meubilair aanschaften meubilair kunnen overnemen zodat we genoeg
tafels en stoeltjes hebben.
Afgelopen studiedag hebben we met elkaar gebrainstormd over welk meubilair we nodig hebben in
de klassen en op de leerpleinen. Willen we groepstafels of juist losse tafeltjes/stoeltjes? Wat vinden
we van statafels? Heeft de leerkracht een bureau nodig of is een rijdend kastje voor de laptop en
klassenmap genoeg? Allemaal vragen waar we over nadenken.
We maken met elkaar een Programma van Eisen wat betreft de inrichting zodat we gericht op zoek
kunnen naar geschikt meubilair.
Covid-19
Zoals u in de media heeft kunnen lezen steekt corona weer de kop op. De overheid heeft
verschillende brancheorganisaties de opdracht gegeven om specifiek voor hun branche een protocol
op te stellen. Ook voor het onderwijs heeft de PO-raad een protocol opgesteld. Het doel is de
kinderen zo lang mogelijk fysiek onderwijs te laten volgen. Het protocol is specifiek gemaakt voor De
WestWijzer, met de algemene richtlijnen als uitgangspunt. Het protocol is ook met de MR besproken.
Op advies van de MR wordt het nog verder aangescherpt zodat ook helder is wat we doen als er
landelijk geen maatregelen van kracht zijn maar er op school wel een uitbraak is.
Bag2School
Bent u ook van plan uw zomerkleren weer op te bergen nu het mooie weer op zijn eind loopt? Wie
weet komt u kleding tegen die u niet meer gaat dragen. Net als vorig jaar hebben we via de
organisatie Bag2School Nederland een kledinginzamelingsactie opgezet om extra geld in te zamelen
voor de nieuw te bouwen school (nieuw meubilair, speeltoestellen).

Woensdag 12 oktober worden de zakken opgehaald. Vanaf maandag 10 oktober kunt u deze
inleveren in het fietsenhok. De kleren mogen niet nat worden. Zou u ze daarom goed in plastic willen
verpakken?
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil
de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om van niet meer
gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te sparen voor de inrichting van de nieuwe
school. Bag2School Nederland heeft sinds de start in 2006 al meer dan 1,5 miljoen euro uitgekeerd!
Vriendelijke groet,
Marianne Miedema
Directeur De WestWijzer

Jarigen oktober
1-10 Sebbe
Sophie
5-10 Frederique
10-10 Dean
13-10 Fthawit
Sander
15-10 Siem
Lucas
20-10 Stef
25-10 Dinorah
26-10 Ise
29-10 Daniël

Gymnastiek
Dit schooljaar zijn we heerlijk gestart met de gymlessen. Elke woensdagochtend is het genieten met
de kinderen uit groep 3 t/m 8. Tijdens de gymlessen hebben de meeste kinderen hun gymkleding en
gymschoenen mee. Wilt u, samen met uw kind, nog even rekening houden met onderstaande
gymafspraken? Dat zou heel fijn zijn.

Algemene gymafspraken.
• In de gymles draagt iedereen gymkleding: (korte) sportbroek, t-shirt en zaalschoenen (het
dragen van turnschoentjes wordt afgeraden).
• I.vm. veiligheid moeten sieraden af en lang haar in een staart met elastiekje.
• Als er om een bepaalde reden niet mee kan worden gedaan, neemt de leerling een briefje
van de ouders/verzorgers mee.

Verder ben ik elke eerste woensdag van de maand aanwezig op school. Ik ga mij dan voornamelijk
bezighouden met spelen en bewegen op het schoolplein. Kinderen uit groep 7 en 8 zullen dit jaar
opgeleid worden tot schoolpleincoach waarbij zij de andere klassen gaan begeleiden met het
bewegen tijdens de pauze. Ik heb er veel zin in.
Met sportieve groet,
Juf Linda

Samen bewegen betekent: samen plezier maken!
Woensdag 14-9 organiseerde de gymjuf Linda een opa & oma gymles voor de klassen 3 t/m 8. Tijdens
de reguliere gymles mochten kinderen samen met opa en oma sporten. De onderdelen die gedaan
werden waren toegankelijk voor jong en oud. Er werd onder andere jeu de boules, 4 op een rij met
mikken, badminton en jongleren geoefend. Bij het jongleren kon jong nog zeker wat van oud leren.
Tijdens de lessen hebben we veel lachende gezichten gezien en is er goed bewogen. Een oma gaf nog
aan dat ze door deze les vandaag geen `Nederland in beweging` hoeft te doen.
De les is zeker voor herhaling vatbaar. We hebben genoten.
Gr. Juf Linda

Identiteit
Beste ouders,
Tijdens de fusering van de twee scholen is er afgesproken dat er een identiteit coördinator op De
WestWijzer moet zijn. Dat ben ik! Maar.. wat houdt dat eigenlijk precies in? Het komt er op neer dat ik er
op toe zie dat zowel de katholieke als de openbare onderwijsrichting herkenbaar is in de school. Jaarlijks
wordt de MR geïnformeerd middels een jaarverslag. Hierin staat wat de school omtrent ‘identiteit’ heeft
gedaan, zoals de lessen en de feesten. Graag wil ik jullie ook beter op de hoogte brengen van wat er zoal
in de school gebeurt. Zo nu en dan zal er een stukje verschijnen in de nieuwsbrief.
We geven onze ‘identiteit’ vooral vorm met de lessen van De Vreedzame School en er staat ook wekelijks
een les levensbeschouwelijke vorming (LeVo) op het rooster.
Het eerste blok van De Vreedzame School “We horen bij elkaar” is al afgerond. En stond volledig in het
teken van elkaar leren kennen. Er zijn veel kennismakingsspelletjes gespeeld en zijn er regels en afspraken
met elkaar voor dit schooljaar gemaakt. Ieder kind zet daar zijn of haar ‘handtekening’ op. In iedere klas
zijn deze regels en afspraken het hele jaar zichtbaar. Daarna is het blok “Zo lossen wij conflicten op”
gestart. Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Dat is heel normaal en
hoort bij het leven. Wat heel belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je dit op
een positieve manier op? Hoe zorg je voor een ‘win-win-oplossing’? Een conflict
hoeft namelijk geen ruzie te worden. We spreken van
ruzie als het ene kind wil winnen ten koste van het andere
kind. We leren de kinderen dat zij in zo’n situatie eerst
rustig moeten worden, zodat zij kunnen nadenken over
een oplossing. Daarna gaan de kinderen het uitpraten, zowel met als zonder de
begeleiding van de leerkracht. Groep 1 doet dit uiteraard op een ander niveau
dan groep 8. In groep 8 kijken ze zelfs verder dan hun eigen klas en kijken zij

zelfs naar de rol van de Verenigde Naties.
Daarnaast hebben wij sinds vorig schooljaar een ‘commissie Vreedzame School’ met vertegenwoordigers
uit iedere groep. Na de herfstvakantie zullen zij de grondwet van De WestWijzer presenteren. Hier krijgt u
nog een uitnodiging van. Houd de Parro in de gaten!
Vanaf de start van het schooljaar tot aan de herfstvakantie werken we tijdens LeVo met het thema
‘Groep’. Dit past natuurlijk helemaal bij Vreedzame School. In alle groepen stond groepsvorming centraal.
Vaak is het leuk om bij een groep te horen. Je voelt je er welkom en op je gemak, het is fijn als je elkaar
goed kent en als iedereen het beste voor heeft met iedereen. Soms is het ook lastig
om bij een groep te horen. Een groep kan iets van je vinden of vragen dat niet goed
bij je past. Je kunt in verschillende groepen een andere kant van jezelf laten zien. In
de lessen verkennen we bij welke groepen de kinderen horen en hoe dat voor ze is.
In veel levensbeschouwingen zijn rituelen ontwikkeld die uitdrukken dat je bij de
groep hoort en er welkom bent. In de lessen staan allerlei voorbeelden daarvan
centraal. Denk aan het katholieke gebruik van Eerste Communie, waarmee kinderen
een stap zetten om onderdeel te zijn van de geloofsgemeenschap. Sommige
kinderen op school hebben daar vast ervaring mee. En we laten ook voorbeelden zien van ver weg, zoals
het geboortelied dat de Afrikaanse Himba zingen voor baby’s om ze welkom te heten.
We weten nu al, ook zonder deze lessen, dat wij mooie en fijne groepen hebben dit schooljaar!
Als er vragen of opmerkingen zijn over de ‘identiteit’, dan hoor ik het graag! U kunt altijd even langs
komen of een mail sturen naar m.slagter@dewestwijzer.nl .
Groetjes juf Michelle

Nieuws van buiten de school

Wat kan de Jeugdgezondheidszorg
van GGD Hollands Noorden voor
jou en je kind in het basisonderwijs
betekenen?

Jeugdgezondheidszorg. Zorg op maat voor jeugdigen tot 18 jaar en hun ouders!
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Hollands Noorden staat
klaar voor alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s) in heel
Noord-Holland-Noord. Via deze weg willen wij ons graag voorstellen en laten weten
wat we voor de kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders/verzorgers kunnen
betekenen.
Het Jeugdgezondheidsteam verbonden aan de school van jouw kind
Allereerst stellen wij ons voor. Het JGZ- team van Drechterland bestaat uit jeugdartsen
Solveig Zeisser en Eveline Vlaanderen, jeugdverpleegkundige Jette Duijn,
doktersassistenten Vera Schipper en Thea Windt en opvoedadviseur Lucienne
Slijkerman. Je kunt ons bereiken via het algemene telefoonnummer van GGD
Hollands Noorden 088-0 100 500 of jgz4-12wf@ggdhn.nl. Vermeld in een e-mail
graag duidelijk naam, geboortedatum en school.
Vanaf dit schooljaar zal het JGZ-team vaker en zichtbaarder aanwezig zijn op
school. We willen nauwer samenwerken met de scholen en andere netwerkpartners
zoals schoolmaatschappelijk werk of het wijkteam van de gemeente. Daarnaast
bieden we aan om actief met scholen mee te denken over het gezondheidsbeleid op
school, onderwijs over gezondheid en een gezonde schoolomgeving. We doen dit
om bij te dragen aan het gezond en veilig opgroeien van alle kinderen.
Jeugdgezondheidszorg in het basisonderwijs
Ieder schooljaar worden jeugdigen van bepaalde geboortejaren uitgenodigd voor

een gezondheidsonderzoek door de JGZ. In schooljaar 2022-2023 zijn dat de
kinderen geboren in 2012 en 2017. De kinderen geboren in 2012 worden gemeten
en gewogen (met kleren aan, zonder schoenen) en op aanvraag wordt een ogentest
gedaan. De kinderen geboren in 2017 worden ook gemeten en gewogen (met kleren
aan, zonder schoenen) en er wordt een ogen- en gehoortest gedaan. Je krijgt
vanzelf een uitnodiging en vragenlijsten van ons wanneer jouw kind aan de beurt is
en daarbij ook meer informatie over het onderzoek. Het is van belang dat je de
vragenlijsten invult en binnen één week na ontvangst inlevert bij de leerkracht. Het
kan zijn dat je als ouder/verzorger van een kind geboren in 2017 geen brief hebt
ontvangen, dit kan komen doordat de groep in twee delen uitgenodigd wordt.
De gezondheidsonderzoeken worden meestal op school uitgevoerd door de
doktersassistente van het JGZ-team. De kinderen worden per klas gezien. Hierbij
hoef je als ouder/verzorger niet aanwezig te zijn, je kind krijgt een uitslagbrief mee
naar huis. Na het onderzoek van de doktersassistente wordt het dossier bekeken
door een jeugdarts of jeugdverpleegkundige en wordt er zo nodig contact met je
opgenomen. Soms word je uitgenodigd samen met je kind. Dit is afhankelijk van op
welke school je kind zit.
Wilt u meer weten over het onderzoek en hoe de privacy en toestemming is
geregeld? Scan de QR code hieronder. Wil je geen gebruik maken van een
onderzoek van de Jeugdgezondheidszorg? Geef dit dan door via 088-0 100
500 of ondersteuningJGZ@ggdhn.nl.
Op de middelbare school, meestal in de tweede klas, worden alle kinderen weer
uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bestaande uit meten en wegen en
het invullen van een digitale vragenlijst.

Heb je vragen of wil je tussendoor een afspraak voor je kind? Dat kan!
Wij zijn bereikbaar voor al je vragen of om even te overleggen. Dat kan bijvoorbeeld
gaan over gezondheid, groei, ontwikkeling, opgroeien en opvoeden, zindelijkheid,
motoriek, slapen, hoofdluis, seksualiteit/puberteit of vaccinaties.
Ook als het thuis even niet zo lekker loopt en je wilt daar vrijblijvend over praten.
Hoe klein of groot je vraag ook is, soms heb je als ouder/verzorger een steuntje in de
rug nodig. En dat kan bij ons (kosteloos). Neem contact met ons op via onderstaande

gegevens. Schroom niet om contact met ons op te nemen. We staan klaar voor jou
en je kind!

GroeiGids app
Daarnaast kan je met je vragen terecht bij de Groei Gids app. Deze
app is gratis te downloaden via de appstore op jouw telefoon en te
herkennen aan dit logo. In de app vind je alle informatie over gezond
opgroeien en opvoeden van kinderen per leeftijdsfase. Van
kinderwens tot zwangerschap en van baby tot jongvolwassene. Via
de app kun je ook chatten met een jeugdverpleegkundige.

Cursussen, lezingen en workshops
GGD Hollands Noorden organiseert ook regelmatig opvoedcursussen, lezingen en
workshops waar je vaak kosteloos aan kunt deelnemen. Bijvoorbeeld Positief
Opvoeden, EHBO aan baby’s en kinderen, omgaan met pubers, veerkracht bij
kinderen bevorderen, opvoedcursussen voor gescheiden ouders, workshop voor
kinderen van gescheiden ouders (6-17 jaar), je kind weerbaarder maken, je kind
met zelfvertrouwen opvoeden, Rots en Water trainingen voor kinderen van 8 tot 10
jaar of 10 tot 12 jaar of omgaan met ruzies tussen kinderen en ruzies binnen het
gezin.
Meer informatie of vragen?
Wil je meer informatie of heb je vragen? Laat het ons laten weten via 088-0100550
of ondersteuningjgz@ggdhn.nl.
Kijk voor informatie over bovenstaande of wat de GGD/Jeugdgezondheidszorg meer
voor jou en jeugdigen tot 18 jaar kan betekenen eens op onze website
www.ggdhollandsnoorden.nl.
Met vriendelijke groeten,
Het Jeugdgezondheidszorg team Drechterland

