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1843 JS Grootschermer
0299-671378

NIEUWSDRIES
Vrijdag

18 nov

Muziekworkshops groep 1 t/m 8

Maandag

5 dec

Sinterklaas. De kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij

Alkmaarpas voor ouderbijdrage en sport en cultuur voor elke kind.
Inwoners van de gemeente Alkmaar met een inkomen onder een bepaalde grens kunnen met het
tegoed op de Alkmaarpas op school de ouderbijdrage voor hun kind betalen. Voor 2023 zal deze
werkwijze niet veranderen. Ook dan kan uw pas op school worden gescand en het bedrag worden
afgeboekt.
De tegoeden van 2022 kunnen nog tot en met 31 december worden afgeboekt. Per 1 januari gelden
dan de tegoeden van 2023 en kunnen de tegoeden van 2022 niet meer worden afgeboekt.
Mocht u vragen hebben over het scannen van de pas of het afboeken van het bedrag dan horen we
het graag.
In Alkmaar kunnen alle kinderen deelnemen aan sport en cultuur. Er zijn verschillende regelingen
voor kinderen van 4 t/m 17 jaar, die de kosten voor sport-of cultuurvereniging vergoeden.
Die regelingen zijn voor Alkmaarse kinderen die lid zijn van een Alkmaarse vereniging, waarvan de
ouders een inkomen hebben tot110% van de bijstandsnorm. Deze regelingen vergoeden
contributie/lidmaatschap, sportkleding en eventuele bijbehorende attributen (tot een bepaald
maximum).
Een aanvraag moet worden gedaan door een intermediair. Een intermediair is iemand die
beroepsmatig betrokken is bij kinderen, zoals een leerkracht op school of een jeugdhulpverlener.
Voor meer informatie kunt u kijken op; www.sportencultuurvooriederkind.nl

Save the date.
Aan het begin van het jaar geven we altijd de studie(mid)dagen aan u door. Daarbij hebben we er 1
vergeten door te geven. Donderdagmiddag 26 januari zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij. De
leerkrachten gaan die middag naar de Nationale Onderwijs Tentoonstelling om zich te verdiepen in
o.a. een nieuwe rekenmethode.

Muziek op school en in de kerk.
Aankomende zondag 20 november speelt Caspar Bellamy, een jongen uit ons dorp die ook op de
Driessenschool heeft gezeten, met zijn conservatorium vrienden uit Amsterdam een lunchconcertje
in de Dorpskerk. De groep heet het Fontana Kwartet. Morgen, vrijdag 18 november, komen Caspar
en de altvioliste naar school om de kinderen een workshop en daarmee een introductie naar hun
muziekwereld geven. Dit zal ongeveer een halfuurtje per klas duren, waarin ze hopen de kinderen te
enthousiasmeren. Op de website van de dorpskerk staat meer informatie over de kaarten. Voor de
kinderen zullen er uiteraard kortingen zijn.

Kinderpostzegels.
Deze week kregen we de uitslag binnen van de stichting Kinderpostzegels.
We zijn supertrots op onze kinderen, want zij hebben 75 bestellingen opgehaald met een waarde
van € 1110, 95. Een enorm bedrag voor zo’n kleine school.
Dit is uiteraard een bedrag waar de kinderen supertrots op mogen zijn!!

Naschoolse activiteiten
In de vorige nieuwsbrief hebben we u al bericht over de naschoolse activiteiten in januari.
Door Artiance wordt dan KLEUTERDANS georganiseerd. Er hebben zich al diverse kinderen
opgegeven, maar er is nog genoeg plek voor meer kinderen!
Wat houdt het ook alweer in?
• Locatie: WJ Driessenschool - F. Wiedijk Jznstraat 1
• Voor: alle kinderen uit de wijk groep 1, 2, 3 en 4
• Dag en tijd: dinsdag van 14.15-15.15 uur

• Start: 10 januari ‘23

• Duur: 8 lessen (kijk voor alle data op de website)
• Docent: Amy van der Haagen
• Kosten: € 16,Aanmelden via: www.stadskidsalkmaar.nl
Deze activiteit wordt gesubsidieerd door de gemeente Alkmaar. De betaling van de eigen bijdrage
doet u via school. Degene die daarvoor in aanmerking komt, kan ook het tegoed op de AlkmaarPas
gebruiken.

Nieuwe leerling.
In groep 1 hebben we Saga Melessen verwelkomd. Wij vinden het heel gezellig dat je bij ons op
school komen en wensen je een fijne tijd toe op de W. J. Driessenschool.

Jaaroverzicht en begroting OR.
Elk jaar maakt de OR de balans op van de inkomsten en uitgaven van de OR. In de laatste
vergadering van de OR is deze balans besproken. Mocht u ook interesse hebben in wat er is
binnengekomen en uitgegeven dan kunt u de balans inzien bij juf Marja.

Gezondheidszorg. 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 de gemeente Alkmaar bestaat uit
jeugdverpleegkundige Annemarie Bolt en doktersassistente Yvonne ter Bocht en daarnaast een
jeugdarts en een opvoedadviseur. Je kunt ons bereiken via het algemene telefoonnummer van GGD
Hollands Noorden 088-0 100 500 of jgz4-12nk@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 Gemeente Alkmaar

Bericht uit de groepen.
Groep 1-2-3.
De eerste 3 weken heeft groep 1-2-3 meegedaan met het Alles-in-1 schoolthema. Wij hebben het
gehad over de dinosaurussen. In de groep hadden we een ei en wat kwam eruit? Een baby
dinosaurus. Hier is ook een leuke prentenboek over “Baby T-rex”. Ook vond juf Jetty botten in haar
tuin. Nou volgens de kinderen waren het dino-botten. We hebben tekeningen gemaakt, geknipt en
geplakt over dinosaurussen en ook de weektaak van groep 2 ging hierover. Ze moesten o.a.
dinosaurussen tellen, een huis bouwen voor een dinosaurus en woorden na stempelen die te maken
hadden met de dinosaurus. Groep 3 had een dinosaurus sjoelbak waar ze de punten bij elkaar
moesten optellen. De kinderen leerden ook het liedje: “Ik ben een dinosaurus en wandel door het
bos”.

Maar nu is het tijd voor Sinterklaas. Wij volgen het Sinterklaasjournaal en wat is het spannend. De
stoomboot die gezonken is, maar gelukkig is er een nieuwe boot. De groep heeft samen een naam
bedacht voor de boot “Pietsint”.

Groep 4-5
De gezelligste tijd van het jaar is aangebroken! De tijd van Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. De
kinderen hebben allemaal een mooie lampion gemaakt. Op vrijdag 11 november hebben we met de
groepen 1 t/m 5 een Sint Maartenrondje gelopen. We mochten zingen bij buurvrouw Betsy en ze
kregen daar een lekkere mandarijn. Ook hebben we in de klas geleerd wie Sint Maarten was en waar
het lichtje lopen voor staat. Afgelopen weekend is Sinterklaas in het land aangekomen. In de klas
kijken we tijdens lunch vol verwachting naar het Sinterklaasjournaal. Maandag 28 november houden
we een pietengymles met groep 3,4,5. De kinderen mogen deze dag i.p.v. gymkleding hun pietenpak
meenemen. De school is leuk versierd, wie weet wat er allemaal nog komen gaat… Hiernaast wordt
er natuurlijk hard gewerkt. De eerste blokken van rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen zijn
afgerond. Zo na de herfstvakantie zit iedereen er weer helemaal in. Ook zijn we gestart met de
boekpromoties. Leuk om te zien dat de kinderen elkaar enthousiast maken over lezen! Ze vinden het
leuk om te zien welke boeken er gepromoot worden.

Groep 6-7-8
Groep 7 en 8 hebben vorige week een gastles gehad van het Willem Blaeu. De les ging over het
tweetalig onderwijs dat daar wordt gegeven. Twee leerlingen van die school gaven de les en spraken
het meest in het Engels. Een leerkracht van hun school was mee om hen te begeleiden. Het was een
leerzame les en ook lekker, want er werd Engelse drop uitgedeeld.
Vorige week hebben de groepen 6,7 en 8 meegedaan aan Red je vriendje. Ze moesten onder andere
het water in fietsen. Ze moesten natuurlijk zorgen dat ze veilig aan de kant kwamen en proberen
hun fiets eruit te halen. Hiervoor maakte ze gebruik van hun hulpje. Ze leerde ook dat het soms
beter is om de fiets achter te laten, omdat het te gevaarlijk was om deze uit de sloot te halen. Jijzelf
bent het belangrijkst! Verder hebben ze ook geleerd hoe ze uit een wak kunnen komen, mochten ze
eens door het ijs zakken.
Tot slot mochten ze ook nog even lekker vrij zwemmen.
De lootjes zijn getrokken en ik heb de ouders hierover een mail gestuurd. Ik ben weer heel benieuwd
wat voor mooie creaties er worden bedacht. Ook ben ik nieuwsgierig naar die mooie en vaak
grappige gedichten. Veel succes met maken!
Dinsdag 22 november krijgen groep 7 en 8 een gastles van iemand van het PCC, een leerkracht.
Er zijn al een paar tijdlijnen klaar, ze zijn leuk geworden. Ze hangen in de school in de gang. Kom ze
bekijken!

