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Hierbij de nieuwsbrief voor de maand februari met belangrijk nieuws.
Graag uw aandacht hiervoor.

Nieuwe leerlingen
Mark heten we van harte welkom bij ons op school in de groep van juf Wilma en juf Annelies.
Wij wensen hem heel veel schoolplezier toe!

Groepsbesprekingen
In februari 2019 vinden de groeps-/leerlingbesprekingen plaats:
De eerste bespreking is al op maandag 4 februari a.s.!!
maandag 04 febr.
groep 5/6
van juf Fiona
dinsdag
05 febr.
groep 3/4
van juf Wilma en juf Annelies
woensdag 06 febr.
groep 5
van juf Jolanda
maandag 11 febr.
groep 7
van meester Cor
dinsdag
12 febr.
groep 4/5
van juf Amy en juf Edith
dinsdag
12 febr.
groep 7/8 a en b van juf Ellis en juf Linda
vrijdag
15 febr.
groep 6
van juf Kim
De leerlingen uit betreffende groepen zijn die dag vrij.
Na de voorjaarsvakantie, vanaf 25 februari, zullen de oudergesprekken voor deze groepen
plaatsvinden. U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Betalingen schoolreis / eindkamp
Herinnering
Als u inmiddels heeft betaald kunt u dit stukje overslaan, anders graag nogmaals uw aandacht
hiervoor:
- De kosten voor het schoolreisje voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 7
€ 30,-.
- De kosten voor het eindkamp, voor de groep 8 leerlingen zijn € 90,--.
Het bankrekeningnummer voor beide uitjes is: NL38RABO0388058250 t.n.v. De Boekanier. (Vermeld
bij het overmaken altijd de naam en de groep van uw kind, a.u.b.!)

Leefstijl
Geachte ouders en/of verzorgers,
Maandag 25 februari gaan we starten met thema 4: Ik ben trots op mijzelf.
Dit thema gaat over zelfvertrouwen. Dat is meer dan enkel het vertrouwen van kinderen en
volwassenen in hun eigen kunnen. Zelfvertrouwen heeft ook te maken met een realistische inschatting
van de eigen mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen door te werken aan een positief én
een realistisch zelfbeeld.
Waarom is een compliment krijgen zo belangrijk?
Of een kind positief over zichzelf denkt wordt voor een groot deel bepaald door honderd-en-een kleine
situaties in het dagelijks leven. Die ene ruzie waarin het kind enorm op zijn kop krijgt en dingen
gezegd worden waar iedereen later spijt van heeft, zal het zelfbeeld niet direct schaden, vooral niet
wanneer het kind in het dagelijks leven wel gewaardeerd wordt. Terwijl een kind dat niet enorm op zijn
kop krijgt, maar wel iedere dag kleine negatieve opmerkingen krijgt wel een negatief zelfbeeld kan
ontwikkelen.
Ook de manier waarop iets gezegd wordt is van groot belang. Gebaren en gezichtsuitdrukkingen zijn
zeer belangrijk. Wanneer deze overeenstemmen met wat er gezegd wordt, zal het gezegde snel
geloofd worden. Als iemand zegt dat het niet erg is wat je gedaan hebt, maar hier verdrietig of boos bij
kijkt, kan dit voor grote verwarring en onzekerheid zorgen. Wat moet er dan geloofd worden, hetgeen
er gezegd wordt of hetgeen de gezichtsuitdrukking zegt? Voor kinderen is vaak de gezichtsuitdrukking
belangrijker dan hetgeen er gezegd wordt. Kinderen zijn zeer gevoelig voor gebaren,
gezichtsuitdrukkingen en de toon waarop iets gezegd wordt. Waarschijnlijk komt dit doordat het kind
als baby deze informatie wel al kon begrijpen en hetgeen er gezegd werd nog niet.
Als ouder hebt u dus grote invloed op het zelfbeeld van uw kind. U kunt uw zoon of dochter helpen
een positief zelfbeeld te vormen door complimenten te geven, te waarderen wat er goed gaat ook al
gaat er ook iets niet goed, opbouwende kritiek te geven en kinderen de kans te geven de gevolgen
van hun eigen gedrag te ervaren.

Zwem5kamp
In de week van 11 t/m 15 februari a.s. is er weer een zwem5kamp in zwembad De Heerenduinen.
De Boekanier doet op woensdag 13 februari met één team ook mee. De geselecteerde leerlingen zijn
hier inmiddels van op de hoogte.

Schoolvoetbaltoernooi
Eind februari gaat de gymleerkracht Harry v.d. Burg team(-s) selecteren voor het schoolvoetbal.
Aanmelden kan via de brief die aan geïnteresseerde kinderen mee naar huis wordt gegeven.
Het schoolvoetbal is voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 vanaf maandag 18 maart t/m donderdag 18
april 2019.

DigiDuif
Binnenkort komt de nieuwe digiDuif app eraan! Deze gaat “Social Schools 3.0” heten en bevat nieuwe
mogelijkheden.
In de bijlage leest u hierover meer informatie.

Vraag vanuit de groepen 8
Aan het eind van dit schooljaar willen de leerlingen van de groepen 8 een optreden aan u
presenteren.
Hieraan voorafgaand wordt er veel gerepeteerd en moeten er veel dingen geregeld worden. Decors
en kleding moeten bijvoorbeeld gemaakt worden.
Wanneer u het leuk vindt om met ons mee te denken over de uitvoering of om met ons mee te
knutselen o.i.d,. dan zouden wij dat als leerkrachten heel erg waarderen! Laat het ons weten via ons
algemene emailadres (administratie@boekanier-sbo.nl), dan nemen we contact met u op!

Ouderraad
Bingo
De op de jaarkalender gemelde bingo-avond gaat helaas niet door. U hoort het van ons wanneer we
een andere datum en wellicht wel een andere invulling hebben gevonden. We zijn ook nog steeds op
zoek naar enthousiaste ouders die ons willen komen helpen. Wilt u weten wat deelnemen in de
ouderraad nu precies betekent? Spreek ons gerust even aan dan leggen we het graag aan u uit!

Belangrijke data
Maandag 04 februari
Dinsdag 05 februari
Woensdag 06 februari
Maandag 11 februari
Dinsdag 12 februari
Dinsdag 12 februari
Vrijdag
15 februari
Maandag 18 maart

Leerlingen groep 5/6 zijn vrij i.v.m. leerlingbesprekingen
Leerlingen groep 3/4 zijn vrij i.v.m. leerlingbesprekingen
Leerlingen groep 5 zijn vrij, i.v.m. leerlingbesprekingen
Leerlingen groep 7 zijn vrij, i.v.m. leerlingbesprekingen
Leerlingen groep 4/5 zijn vrij, i.v.m. leerlingenbesprekingen
Leerlingen groepen 7/8 a en b zijn vrij, i.v.m. leerlingbesprekingen
Leerlingen groep 6 zijn vrij, i.v.m. leerlingbesprekingen
Start schoolvoetbal.

Vakantieoverzicht schooljaar 2018-2019
Voorjaarsvakantie
16-02 t/m 24-02
Meivakantie
19-04 t/m 05-05
Hemelvaart
30-05 t/m 31-05
2e Pinksterdag
10-06
Zomervakantie
13-07 t/m 25-08.

Vakantieoverzicht schooljaar 2019
Herfstvakantie
19-10 t/m 27-10
Kerstvakantie
21-12 t/m 05-01-2020.
Andere vakanties voor komend schooljaar zullen in de komende nieuwsbrief bijgevoegd worden.
Luxe verzuim/ verlof
Op onze website treft u de wettelijke regeling aan omtrent luxe verzuim en verlof.
Indien u buiten de schoolvakanties weg zou moeten, dient u dit tijdig schriftelijk aan te vragen bij de
directie van de school.
Hiervoor zijn speciale formulieren verkrijgbaar bij de administratie.
Er moet altijd een formulier worden ingevuld, zelfs voor een halve dag verlof.
Wij zijn verplicht ongeoorloofd verlof te melden bij de leerplichtambtenaar.

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.
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