
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

  14 februari 2022 

 
In deze editie: 

✓ Carnaval 

✓ Leuk nieuws 

✓ Vanuit de GGD 

Agenda  

✓ 18 februari  : Rapport mee 

✓ 21-25 februari : Gespreksweek 

✓ 25 februari  : Carnaval op school 

✓ 28 febr.- 4 maart : Voorjaarsvakantie 

✓ 7 maart  : Studiedag team, leerlingen vrij   

 

Carnaval 

Op vrijdag 25 februari vieren wij gezamenlijk Carnaval met 

de kinderen op school. Het thema van dit jaar is “Disney: It’s 

a small world after all”. Op deze dag is er de modeshow en 

proclamatie (groep 7), spelletjes, karrenshow, een gezellige 

lunch en een vossenjacht.  

Modeshow en proclamatie  

’s Ochtends komen de kinderen gewoon naar school in een prachtige outfit. In de klas 

zullen wij een filmpje maken van de modeshow en proclamatie (groep 7) en deze 

doorsturen naar de andere klassen. U krijgt via Parro ook een impressie van de dag.   

Spelletjes in de klas  

Opvolgend gaan we in de klas spelletjes doen. Uw kind mag hiervoor een 

gezelschapsspel meenemen. De kinderen krijgen rond 10 uur iets te eten en drinken, 

verzorgd door de AC. De kinderen hoeven dit dus niet mee te nemen.  

Karrenshow  

Dit jaar mogen de kinderen vanaf groep 4 weer een kar maken. Hier 

gaan ze thuis mee aan de slag. Op school bekijken alle groepen de 

karren en wordt er een winnaar gekozen door een jury.   

Lunch op school   

De lunch willen we gezellig gezamenlijk nuttigen in de klas. Ieder 

kind neemt zelf zijn/haar eigen eten en drinken mee. De AC regelt wat lekkers bij de 



lunch. Wilt u zorgen voor een gezellige lunch? U kunt denken aan een aantal kleine 

hapjes, pannenkoek, sushi, poffertjes, wraps, klein chocolaatje, etc.   

Vossenjacht  

In de middag gaan de kinderen onder begeleiding van hulpouders het dorp in om op zoek 

te gaan naar verklede leerkrachten.   

 

Hartelijke groet en Alaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaf!, 

De Carnaval commissie 

 

Leuk nieuws! 

Juf Yvette heeft vandaag haar klas verrast met leuk nieuws: 

zij verwacht, samen met haar man Bernie, eind augustus haar 

eerste kindje! Liefdevol nieuws op deze Valentijnsdag! Vanaf 

deze plek wensen we haar een fijne zwangerschap toe en 

kijken we nieuwsgierig uit naar dit nieuwe mensje in ons 

midden. Van harte gefeliciteerd! 

 

Vanuit de GGD 

Als Verpleegkundige Jeugdgezondheid (4-18 jaar) van de GGD, ben ik, Corrie Nauta, 

verbonden aan school. Wij werken als GGD samen met het CJG.  

 

Als ouder staat u het dichtst bij uw kind en weet u het beste wanneer het wel of niet 

goed gaat met uw dochter/zoon. Als Jeugdverpleegkundige kan ik evt. met u 

meedenken. Wij proberen zo vroeg mogelijk gezondheidsrisico’s te signaleren en 

gezondheidsproblemen te voorkomen of te normaliseren waar dit van toepassing lijkt. 

Net als u, willen we graag dat uw kind in balans is, kwaliteiten optimaal benut worden en 

uw dochter/zoon het liefst zonder psychische of lichamelijk klachten mag opgroeien. 

Elke maand mail ik vanaf nu een schoolkrantartikel. Aan school is het om te kijken of 

deze zinvol zijn: zij weten welke info u steeds bereikt. Het telefonisch spreekuur is vanaf 

nu een belmoment. Eens in de maand. Tijdens dit inbel-spreekuur bent u vrijblijvend van 

harte welkom met uw vragen of u mailt mij: c.nauta@ggdnog.nl.  

 

Heeft u vragen over bv. onderwerpen, zoals: 

• Lichamelijke gezondheid 

• Gedrag of emoties 

• Vermoeidheid of slapen 

• Omgang 

• Grenzen stellen 

• Ouderschap 

• Pesten 

• (Faal)angst 

• Onzekerheid 

• Taal of spraak 

• Voeding en bewegen 

• Zindelijkheid 

• Schoolverzuim etc. 

 

Graag denk ik met u mee. Het volgende spreekuur is op dinsdag 22 februari 15.00 – 

17.00 uur. U kunt bellen via: 088 443 33 05 / 06 25644139 (app).  

mailto:c.nauta@ggdnog.nl


Buiten deze tijden mag u mij natuurlijk ook benaderen. Mailen werkt dan dikwijls beter 

door lopende planningen.  

 

Met vriendelijke groet, Corrie Nauta 

Verpleegkundige Jeugdgezondheid, M&G. (werkdagen: ma-di-do) 
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