
Luizenpluis

Maandag 1 november vindt er een luizencontrole plaats. Gelieve hier rekening mee te houden met het

kapsel van uw kind: geen gel, ingevlochten haren, etc.

De luizencontrole kan extra hulp goed gebruiken. Na elke vakantie wordt er een luizencontrole gedaan

op de maandagochtend. Wilt u hen daarbij ondersteunen? Aanmelden kan via

directeur.donbosco@sarkon.nl

Lichtjesavond

De voorbereidingen voor Sint Maarten zijn alweer in volle gang. Tijdens de lichtjesavond op dinsdag 9

november kunt u tussen 17.00 uur en 18.00 uur alle lampionnen komen bewonderen in school. We

hopen u tijdens dit inloopuur te verwelkomen.

Beslisboom

In de bijlage treft u de actuele beslisboom. De beslisboom helpt u om de afweging te maken of uw kind

wel/niet naar school toe mag.

Afscheid Erika

Na ruim 20 jaar als vrijwilliger voor de Don Bosco te hebben gewerkt, gaat Erika afscheid van ons

nemen. Ze heeft een nieuwe uitdaging gevonden waarbij zij werkt met haar familie en kan genieten

van haar kleinkind. Aankomende dinsdag zal Erika voor het laatst bij ons aanwezig zijn. We wensen

Erika veel plezier bij haar nieuwe werkzaamheden en danken haar voor haar inzet al die jaren.

Juf Marjolein met verlof

Marjolein, vakleerkracht bewegingsonderwijs kleuters, is sinds een aantal weken aan het genieten van

haar zwangerschapsverlof. We wensen Marjolein een fijne verlofperiode toe.

Het leerkrachtentekort geldt ook voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Meester Josse zal tijdens

het verlof van Marjolein op de woensdag lesgeven aan de kleuters. Voor de tweede les is momenteel

nog niemand gevonden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht u tips hebben, dan

horen wij dat natuurlijk graag. Het gaat om een tijdelijke periode t/m maart 2022.

Technieklessen

Wist u dat de kinderen in het weekend de mogelijkheid hebben om hun talenten en geleerde

technieken uit de technieklessen verder uit te bouwen? Het bedrijf dat de lessen geeft op onze school,

JuniorIOT, heeft elke zaterdag tussen 12.00 en 17.00 een gratis inloop in de bus in Alkmaar. De kinderen

kunnen aan de slag met dezelfde onderdelen als in de lessen: solderen, lasersnijden, 3D-tekenen. Meer

informatie hierover vindt u op de website: https://junioriot.nl/zaterdag/
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Wegwerkzaamheden

Komende periode vinden er werkzaamheden plaats rond de Prof. Granpré Molièrestraat. Op borden

staat aangegeven dat het doorgaand verkeer gestremd wordt. Dit geldt niet voor de school. Gedurende

de werkzaamheden blijft de school bereikbaar via de Ir. Krijnstraat. Daarnaast kunt u ook altijd

gebruikmaken van de parkeerplaatsen bij het Wiringherlant, deze bieden voldoende parkeerplek op

loopafstand.

Bijlagen:

● GGD-bijeenkomst: Opvoeden is vooruit kijken!

● GGD-bijeenkomst: Mijn kind verdwijnt in social media en/of gamen.

● Nieuws van schoolmaatschappelijk werk

● Dieet&co: Begeleiding naar een gezond gewicht

● Beslisboom coronaklachten


