
Schoolfoto’s

Op woensdag 22 en donderdag 23 september komt Fons Evers langs om

schoolfoto’s te maken. Op woensdag worden de foto’s gemaakt van

broertjes en zusjes op de Don Bosco. Aansluitend worden de

portretfoto’s gemaakt. Donderdag 23 september worden de overige

portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt. We kunnen helaas niet aangeven

op welke dag uw kind op de portretfoto wordt gezet, dit is afhankelijk van

de tijd die over is na het maken van broertjes/zusjes foto’s.

Ouders die een aanvraag hebben gedaan voor een foto met

broertjes/zusjes die niet op de Don Bosco zitten, hebben een topic

ontvangen met de tijd. Wilt u nog aanmelden voor een foto met

broertjes/zusjes die niet op Don Bosco zitten? Mail dan uw familienaam

en het aantal kinderen dat u op de foto wilt laten zetten naar

directeur.donbosco@sarkon.nl.

Op de foto ziet u een voorbeeld van de setting die Fons zal gebruiken bij

het maken van foto’s met broertjes/zusjes en portretfoto’s.

Coronamaatregelen

Tijdens de persconferentie zijn versoepelde maatregelen aangekondigd. Voor school betreft dit twee

wijzigingen. Het is bij een enkele besmetting in een groep niet meer standaard dat de hele groep in

quarantaine gaat. Bij een besmetting wordt overlegd met de GGD en maatwerk geleverd. De 1,5 meter

afstand wordt opgeheven. Dit betekent dat wij u als ouder weer mogen verwelkomen in school per 25

september.

Aanvang en uitgaan school

In het voorjaar van 2020, na de eerste periode met corona, heeft u als ouder van de kleuters een

enquête ingevuld. De uitkomsten van de enquête zijn vorig jaar besproken en afgestemd in de MR. Ze

hebben ons doen besluiten om de kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag zelfstandig naar

school te laten gaan. Dit betekent dat ouders afscheid nemen bij de poort en de kleuterleerkrachten de

kinderen opvangen op het kleuterplein. Om wel betrokken te blijven bij wat er in de groep gebeurt,

kunt u uw kind op maandag en vrijdag in school brengen en een kijkje nemen in de klas.

Bovenstaande afspraken gelden niet alleen voor de kleutergroepen, maar ook voor de groepen

3 t/m 8. Vanaf groep 3 kunnen alle kinderen zelfstandig de school in en bevorderen wij dit ook op

maandag en vrijdag. Incidenteel kunt u eens meegaan om een kijkje in de groep te nemen. De

leerkracht is er ‘s morgens voor de kinderen, wilt u iets met de leerkracht bespreken, maak dan een

afspraak na schooltijd.
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Bij het ophalen van de kinderen mogen ouders van de kleuters zich verspreiden over de ruimte buiten

de poort en op het kleuterplein. Ouders van kinderen uit groep 3 t/m 8 wachten buiten de poort op

hun kinderen.

Let op: de wijzigingen m.b.t. het halen en brengen van de kinderen gaan in per maandag 27 september.

Speelgoed

Regelmatig nemen kinderen speelgoed mee naar school, denk aan ballen, pokémonkaarten, stepjes,

etc. Het meenemen van speelgoed en spullen van huis is op eigen risico. School is niet verantwoordelijk

bij het kwijtraken van spullen. Het is verstandig thuis af te wegen of het speelgoed mee naar school

mag.

Even voorstellen

Toekomstig onderwijspersoneel bieden wij bij ons op school graag een stage aan. We werken samen

met verschillende hogescholen en instellingen om onze toekomstige collega’s voor te bereiden op het

werk in de praktijk. Dit schooljaar lopen de volgende stagiair(e)s rond bij ons in school:

- Groep 1-2b: José Bugel

- Groep 3: Sanne Mulderij

- Groep 4: Mirjam van Enkhuizen

- Groep 5: Lynn van Oeffelen

- Groep 6: Yannick Laan

- Groep 8: Corné Witte

Mirjam is vierdejaars en rond haar eindstage dit schooljaar bij ons af. Zij heeft zich voor de

zomervakantie al voorgesteld. Onderstaand stellen de andere stagiair(e)s zich graag aan u voor.

José Bugel, groep 1-2b

Hi allemaal,

Mijn naam is Jose Bugel en ben 20 jaar en ik woon in Hippolytushoef. Ik vind het

leuk om met vriendinnen wat te doen. Ik volg de opleiding onderwijsassistent

niveau 4 op ROC Kop van Noord-Holland in Schagen. Ik zit in mijn tweede jaar van

mijn opleiding. Ik loop een half jaar stage op woensdag en donderdag in groep

1/2B bij Annelize. Tot nu toe vind ik het een leuke en leerzame stage!

Groetjes,

Jose Bugel



Sanne Mulderij, groep 3

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Sanne Mulderij, tweedejaars

student aan de Ipabo. Ik loop elke maandag stage tot en met 17 januari, soms

zal ik er ook een hele week zijn. Ik heb er ontzettend veel zin in om de

kinderen veel te gaan leren met leuke lessen, kleine gesprekjes en leuke

werkjes. Mochten jullie nog vragen hebben, stel deze dan gerust!

Groetjes,

Sanne Mulderij

Lynn van Oeffelen, groep 5

Hallo. Mijn naam is Lynn van Oeffelen. Ik ben 19 jaar en ik zit

momenteel in de derde klas van de iPabo in Alkmaar. Momenteel

loop ik stage in groep 5 bij Juf Mieke en Juf Marian. Naast de gewone

pabo lessen volg ik ook de sportklas. Dit houd in dat ik na mijn

opleiding ook bevoegd ben als vakleerkracht gym en zal dus ook een

aantal keer de gym verzorgen.

Naast de pabo-opleiding vind ik het leuk om in mijn vrije tijd creatief bezig te zijn. Ik maak kaarten en

verkoop deze, zoals bijvoorbeeld voor een verjaardag of een beterschapskaart. Ook doe ik nog twee

keer per week aan klassiek ballet en in het weekend werk ik bij DEEN achter de kassa of de

bloemenbalie. Geen idee waar ik de tijd vandaan haal als student zijnde, maar gelukkig vind ik het

allemaal erg leuk.

Yannick Laan, groep 6

Hallo allemaal!

Mijn naam is Yannick Laan en ik kom stagelopen in groep 6 op

donderdag en vrijdag. Ik ben 23 jaar en zit in het derde jaar

van de opleiding, deze volg ik aan de iPabo in Alkmaar.

Momenteel woon ik in Middenmeer, maar ik ben opgegroeid

in Wieringerwerf.

Op de zaterdag werk ik op de boerderij en ben ik te vinden op

de trekker. Ook doe ik jeugdwerk bij de Samenstroom kerk in

Wieringerwerf. In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig,

ook heb ik een eigen moestuin.



Afgelopen week heb ik al kennis gemaakt met de klas, ook ben ik mee geweest op schoolreisje. Ik heb

heel veel zin om jullie kinderen les te gaan geven. We zullen elkaar vast nog wel een keer tegenkomen.

Met vriendelijke groet,

Yannick

Corné Witte, groep 8

Mijn naam is Corné Witte en ik ben 24 jaar oud. Ik woon in Schagen.

Momenteel zit ik in mijn vierde jaar van de Pedagogische Academie

Basisonderwijs (iPABO) te Alkmaar. Op donderdag en vrijdag loop ik

stage in groep 8. Ik werk ernaar toe om hele dagen les te kunnen

geven.

Naast de reguliere voltijdopleiding tot leraar basisonderwijs volg ik de

sportklas. Op deze manier kan ik naast het lesgeven aan een vaste

groep ook mijn bevoegdheid halen om gymles te geven op een

basisschool.

In mijn vrije tijd geef ik zwemles in Zwembad De Wiel in Schagen.

Mijn sport is voetbal, ik sta graag op doel. Mijn hobby is het maken van muziek. Ik ben geduldig,

behulpzaam, enthousiast en leergierig en kom altijd met plezier naar stage. Het gevoel dat ik kinderen

elke dag weer iets nieuws kan en mag leren is voor mij erg waardevol. Ik kijk er naar uit om het komend

half jaar veel mooie en nieuwe ervaringen op te doen.

Groetjes Meester Corné

Muziekinstuif cultuurschuur

Voor alle kinderen van 7 t/m 12 jaar in de Wieringermeer en daarbuiten organiseren de

Muziekschool van de Cultuurschuur, Muziekvereniging Creona en Harmonie De Eendracht

een leuke muzikale middag. Zie flyer in de bijlage.

Ouderbijeenkomst over scheidingen

Landelijk contactpunt ouderbijeenkomsten organiseert online bijeenkomsten over scheidingen. Bij

interesse, kunt u de informatiebrief in de bijlage bekijken voor meer informatie.


