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Info

Van

DECEMBER
Agenda:
di 20 dec

KUVO
Groep 7 - Nationale Ballet Coppelia
do 22 dec
’s MIDDAGS KINDEREN VRIJ
17.00 – 19.00 UUR
KERSTVIERING VOOR ALLE KINDEREN
vr 23 dec
MIDDAG VRIJ
Groep 5 t/m 8 's middags vrij
ma 26 dec t/m vr 6 jan KERSTVAKANTIE
JANUARI
vr 6 jan

Website: www.bsdenotenbalk.nl

Gr.7/8: Hendriklaan 3, 3481VR Harmelen tel: 06-12709768

E-mail: notenbalk@bsdenotenbalk.nl
3481 VR Harmelen

Hendriklaan 9

Tel.: 0348-444000

Wilt U een artikel inleveren voor de INFO dan kan dit per mail.
De uiterste inleverdatum voor de volgende INFO is:
Maandag 16 januari 2017 voor 09:00 uur

ma 9 jan

di 17 jan

wo 18 jan
do 19 jan

VUURWERKVRIJ MAKEN VAN HET SCHOOLPLEIN
o.l.v. Fedor, met behulp van ouders
INLOOPSPREEKUUR GGD
(meer info bij nieuws vanuit directie en team)
Inloopspreekuur voor alle ouders van Harmelen
08.30-09.30 op st Bavo-school
KIJKAVOND 18.30 – 19.30 uur
Groep 1/2 Laura/Christa, groep 1/2 Betty/Annette
groep 3 – groep 5 en groep 6
INFO 5
KIJKAVOND 18.30 – 19.30 uur
Groep 1/2 Sandra/Christa, groep 4, groep 7 en
groep 8

Welkom op school:
Dex Leijten
Anne Eikens
Carmen de Gier

Vanuit team en directie.
Kerstviering op school
Op woensdag 30 november hebt u via de mail een informatiebrief
ontvangen over Kerst. Hierin staat alle informatie die op dit moment
bekend is. Belangrijk is dat de kerstviering op school wordt gehouden
op donderdag 22 december. De kinderen zijn die dag 's middags vrij.
's Avonds (17.00-19.00 uur) hebben we een viering met alle kinderen en
eten de kinderen in hun eigen klas.

De laatste praktische informatie krijgt u een week voor de viering.
Speelplaats VUURWERK vrij
Wie komt er vrijdag 6 januari meehelpen de speelplaats te vegen?
Elk jaar blijkt dat er in meer of mindere mate vuurwerk- en/of glasresten op
het schoolplein liggen na oud en nieuw. We beginnen om 10.30 uur. U hoeft
alleen een bezem mee te nemen. Wij zorgen voor koffie en/of thee.
Opgeven kan bij Fedor Vermeulen (conciërge) f.vermeulen@bsdenotenbalk.nl
Kijkavond
Wij organiseren twee kijkavonden per jaar, u kunt zich deze avond door uw eigen kind laten
informeren over de vorderingen en werkresultaten. U bent op deze avonden welkom van 18.30 uur
tot 19.30 uur om samen met uw kind gemaakt werk te bekijken en lesmateriaal en opdrachten te
bespreken. De groepsleerkracht is aanwezig om eventuele vragen over de leerstof te beantwoorden,
maar zal geen informatie geven over vorderingen van uw kind.
Kijkavond groep 8
Op de datum dat de kijkavond gepland staat voor groep 8 is er ook een open avond van de Minkema.
Graag van tevoren even doorgeven aan de leerkracht of u naar de kijkavond op de Notenbalk komt
zodat het werk van uw kind klaar gelegd kan worden.

Inloopspreekuren GGD
Dit schooljaar organiseert de GGD voor het eerst inloopspreekuren op de
scholen in Harmelen op onderstaande momenten.
Maandag 9-1-2017; St. Bavo, maandag 6-2-2017; de Fontein, maandag 6-3-2017; de Notenbalk,
maandag 3-4-2017; St. Bavo, maandag 8-5-2017; de Fontein, maandag 19-6-2017; de Notenbalk,
maandag 3-7-2017; St. Bavo
Hieronder leest u een korte uitleg over het inloopspreekuur. In de bijlage treft u een folder van de
GGD.
Beste ouders, verzorgers, kinderen en leerkrachten
Per 7 november aanstaande gaat de GGD-inloopspreekuren houden op de bassischolen in Harmelen.
Iedere eerste maandag van de maand (m.u.v. januari& juni) zal ik aanwezig zijn van 8.30 – 9.30 uur
op 1 van de scholen. Jullie kunnen allemaal gebruik maken van alle locaties en elke vraag kan gesteld
worden.

Om een idee te krijgen om wat voor soort vragen het kan gaan heb ik een bijlage toegevoegd waar
ook de contactgegevens van ons Jeugdgezondheidszorg-team in vermeld staan. Schikt het je niet om
op deze momenten te komen bel of mail me dan om een afspraak te maken.
Met vriendelijke groet,
Irene Schneider, Jeugdverpleegkundige GGD
06-10444487, ischneider@ggdru.nl; ma-di & do

MR Bericht

Als school vinden wij het belangrijk dat er een goede relatie is tussen de ouders en school. Wij willen
graag de contacten met ouders blijven verbeteren/optimaliseren. Er is daarom tijdens de vergadering
een voorstel gekomen om een klankbordgroep voor ouders in te voeren. Doel van deze
bijeenkomsten is om met ouders in gesprek te gaan over organisatorische, onderwijskundige zaken
waar leerlingen en ouders mee te maken krijgen of waar de school de mening van ouders wil polsen.
De bijeenkomsten voor deze klankbordgroep zullen een aantal keer op jaarbasis zijn. Ouders die
hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich aanmelden via deze info.
Verder is er overleg geweest over het continue rooster wat komend schooljaar ingaat. Op dit
moment zijn de directeuren van de Harmelense scholen bezig met de afstemming van de
schooltijden. De Notenbalk buigt zich over de invulling van de pauzes.
Over de exacte eindtijd van de scholen is binnenkort overleg. Op welke manier pauzes concreet vorm
krijgen wordt nog uitgebreid in het team besproken.

Het feestseizoen is in volle gang!
Sinterklaas houdt ons allemaal bezig In de aanloop naar de viering op 5 december zijn de kinderen al
meerdere keren verrast op school. De rommelpieten zijn langsgeweest, een leuk schoenkado'tje
gekregen en ook zijn de strooipieten op bezoek gegaan in alle klassen! Het strooigoed smaakte en de
kinderen verheugden zich op de komst van de Sint op school. En als we Sinterklaas hebben
uitgezwaaid, staat Kerstmis alweer voor de deur. De school wordt ook weer mooi versierd en op
donderdag 22 dec zal de kerstviering op school zijn.
De Ouderraad wenst u alvast een heel gezellig kerstfeest!

Informatie m.b.t. de TSO
Het Sinterklaasfeest is altijd een spannende tijd voor veel kinderen. Tijdens de
TSO kunnen de kinderen lekker knutselen en kleuren. Met het mobiele digibord
is het feest helemaal compleet. De kinderen dansen op de Pietenmuziek er dan
vrolijk op los. De laatste tijd merken wij dat er voor een aantal ouders en kind(eren) een aantal afspraken m.b.t. de TSO niet helemaal duidelijk zijn. Vandaar
hieronder nog even een aantal praktische zaken op een rij:

 aanmelden TSO in de ochtend gebeurt op de daglijst die in de
klas of bij het TSO-krat ligt. U of uw kind zet dan een kruisje
achter haar/zijn naam in de kolom “aanmelden”.
 de broodtrommels en bekers zijn duidelijk voorzien van
naam; graag deze weer even nalopen; na een aantal
afwasbeurten vervagen deze en is het erg onduidelijk van
wie/welke broodtrommel en beker is.


tijdens de TSO wordt het beleid van school gevolgd. Dit houdt o.a. in dat er géén snoep/koek
tijdens de TSO wordt gegeten. Wilt u dit uw kind dan ook niet meegeven in de
broodtrommel! Zo blijft het voor iedereen gelijk. Zie hiervoor ook de website v/d Notenbalk:
www.bsdenotenbalk.nl >> Voor ouders >> Buitenschoolse Opvang >> TSO.

Houdt u er rekening mee dat er donderdag 22-12 geen TSO is i.v.m. Kerstviering in de avond. En
vrijdag 23-12 i.v.m. start Kerstvakantie.
Het TSO-team wenst u alvast Fijne Feestdagen!!
Met vriendelijke groet,
Ingrid Brasser - Coördinatrice TSO (06-48691566)

Beste ouders/ verzorgers
Mijn naam is Sanne Tesselhof en zit in het laatste jaar van het Cios in Arnhem en
loop stage bij Beweegteam Harmelen. Met het beweegteam gaan we een Kerst
Circus organiseren tijdens de gymles.
De leerlingen gaan allerlei optredens maken en uitvoeren, dit om u als ouder een kijkje te geven
binnen de gymlessen, zo ziet u wat de kinderen allemaal doen tijdens de gymlessen.
Daarom nodigen wij u uit om op donderdag 15 december te komen kijken naar de optredens van de
kinderen. Ook de opa’s en oma’s zijn welkom, want hoe meer publiek hoe leuker.

De optredens zullen zijn op de gym tijd van uw kind:
Groep 3: 11:00 – 11:45 uur
Groep 4: 10:15 – 11:00 uur
Groep 5: 09:15 – 10:00 uur
Groep 6: 08:30 – 9:15 uur
Groep 7: 13:00 – 13:45 uur
Groep 8: 13:45 – 14:30 uur
Ik hoop u en de opa’s en oma’s te zien op donderdag 15 december.
Met sportieve groet,
Sanne Tesselhof

JARIG
Allemaal van harte gefeliciteerd, Maak er een geweldig feest van!!!!
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DECEMBER
Stefan Krisman
Ferren van 't Wout
David Eichberger
Kees Maijs
Marre Aalbers
Fleur van Geffen
Bram van Vliet
Sietse Derks
Brenda
Britt van Dijk
Dena Veelenturf
Jens van Vliet
Laura
Gijs Rosbag
Jelle Derks
Lieke Plomp
Faas Voogd
Martijn Bouwman
Ziggy Vermeer
Natascha

Groep
6
1B
6
6
1A
2A
8
4
6
3
8
7
6
3
4
6
7

3
3
4
4
5
6
7
10
13
14
17

JANUARI
Nick Girrel
Stijn Lansink
Stacey Bouckaert
Tijn Compeer
Nora Faeseler
Julie Lambregts
Emma Rombout
Agnes
Valerie van Miltenburg
Rona Lancee
Timo Hollart

Groep
5
7
2B
6
6
2A
2A
4
4
2C

