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Cinderella

Afgelopen maandag gingen de groepen 5 en 6 naar de Stopera in Amsterdam om daar
een voorstelling bij te wonen van het Nationale ballet en Opera. Het ballet presenteerde
Cinderella. Een balletspektakel gebaseerd op het beroemde sprookje Assepoester. Een
geweldige ervaring voor de kinderen. Ik heb een paar kinderen horen verzuchten dat ze
nu ook op ballet willen.
Kerstfeest
De donkerste dagen voor kerst betekenen voor de school een van de sfeervolste weken
in het schooljaar. Lichtjes, kerstbomen en de school binnen komen terwijl er
kerstliedjes gezongen worden.
De kleuters hebben de afgelopen weken druk geoefend met het instuderen van alle
kerstliedjes. Afgelopen woensdag was het dan eindelijk zover. De flatbewoners die bij
de school wonen, de mensen van het Wibauthuis en opa’s en oma’s (en als die niet konden
de ouders) mochten komen kijken en luisteren naar de “mini-musical” over het
kerstfeest. Het was allemaal heel vertederend.

’s Avonds was het tijd voor het kerstdiner. Ik vind dat jullie daar wel een ster voor
hebben verdiend. De lekkerste hapjes konden weer worden uitgeserveerd dankzij jullie!
Het was smullen voor iedereen. Met de hele school hebben we ook nog kerstliedjes
gezongen in de aula (het paste net!). Vanaf 18.15 uur konden de ouders genieten van
chocolademelk, glühwein of soep. Het was een gezellige bijeenkomst. De
activiteitencommissie heeft hiermee weer een mooie traditie op de kaart gezet.
Vervanging Ellen Jansen
Wij hebben een vervangster voor Ellen Jansen weten te vinden. Haar naam is Mylene
Miltenburg. Zij werkt voor Onderwijs Advies en heeft veel ervaring als interim ib-er.
Mylene blijft bij ons tot aan de zomervakantie. Zij zal gaan werken op dinsdag en
donderdag. Vanaf 21 januari zal Mylene ingewerkt worden door Ellen Jansen. Op dinsdag
29 januari nemen wij afscheid van Ellen Jansen.
GGD-flits Resultaten kindermonitor
Kinderen in Kennemerland bewegen meer en eten en drinken gezonder.

In het voorjaar van 2018 deden ouders van ruim 10.000 kinderen tussen 0 t/m 11 jaar
mee aan het onderzoek de kindermonitor. Uit dit onderzoek van GGD en JGZ

Kennemerland naar de gezondheidssituatie van kinderen in onze regio, is veel informatie
gekomen.
Vergeleken met 2014 zijn er in de regio Kennemerland meer kinderen die regelmatig
bewegen en buiten spelen. Ook is het aantal kinderen dat dagelijks water drinkt en
groente en fruit eet gestegen. Gemeenten, scholen en andere organisaties kunnen de
resultaten gebruiken voor de invulling van hun jeugd- en gezondheidsbeleid. Wil je meer
weten? Alle regionale resultaten, het regiorapport en achtergrondinformatie zijn te
vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. In februari 2019 verschijnen
daar ook de resultaten van de afzonderlijke gemeenten.
Vragen over de gezondheid of opvoeding van je kind? De jeugdarts of -verpleegkundige
denkt graag met je mee. Maak een afspraak met GGD Kennemerland via 023-7891777 of
mail naar frontofficejgz@vrk.nl.
Namens alle collega’s van De Octopus wensen wij u:

Vanaf deze plek willen wij u bedanken voor de mooie samenwerking!
Wij willen u een hele gezellige kerstvakantie toewensen en een prachtig en vooral
gezond 2019!
Agenda
Vrijdag 21 december: Start kerstvakantie (alle leerlingen vrij)
Maandag 7 januari: Eerste schooldag na de kerstvakantie
Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s, Saskia Jonker
Pier K (advertentie)

