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Agenda in Mei
10 mei
10 mei
11 mei
15 mei
17 mei
19 mei
21 en 22 mei
24 mei
24 mei
25 en 26 mei
29 mei

Schoolfotograaf groep 1/2
Voorlichting van de poetsbus in alle groepen
Schoolfotograaf groep 3 t/m 8
Schoolreisje groep 1/2
Kinderboerderij groep 3
Praktisch verkeersexamen groep 7
Poetsbus op school
NSCCT afname in groep 6
Maandsluiting groep 3
Hemelvaart, alle leerlingen zijn vrij
Start Cito toets periode

Schoolfotograaf
Op woensdag 10 mei komt de schoolfotograaf in de ochtend de leerlingen van groep 1/2 A
en B op de foto zetten. Op donderdag 11 mei komen alle andere groepen aan de beurt. In de
middag zal er tijd zijn om broertjes/zusjes foto’s te maken met kinderen die bij ons op school
zitten. Mocht u hier geen belangstelling voor hebben, geef dit dan even aan bij de leerkracht
van uw oudste kind. Op donderdag tussen 14.00-15.00 kunnen er broertjes/zusjes foto’s
gemaakt worden met broertjes/zusjes die niet bij ons op school zitten. U kunt hiervoor een
nummer krijgen bij juf Maaike of juf Arianne op 10 en 11 mei, zodat u niet onnodig lang
hoeft te wachten in de middag.

Schoolfruit is gestopt
Helaas zijn de fruit/groente-leveringen van het schoolfruitprogramma na de
meivakantie gestopt. Wij vragen u dan ook om na de meivakantie weer zelf op de
maandag, woensdag en vrijdag fruit of groente mee te geven aan uw kind naar
school. Volgend schooljaar zullen wij ons zeker weer opgeven voor dit schoolfruit
project.

Winnaars van de Knikker en Fotowedstrijd
Tijdens de Fancy Fair waren er naast de taartenwedstrijd ook nog twee andere spelletjes
waarbij je kon winnen. Namelijk het raden van de knikkers in groep 1/2 A en de
fotowedstrijd in groep 6/7. De winnaar van de knikkerwedstrijd is Marley uit groep 5 en
Jasmijn uit groep 7a had de meeste foto’s goed geraden. Allebei gefeliciteerd!

Kaartenactie
Tijdens de feestweek kon u de zelfgemaakte kaart van uw kind bestellen. We hebben veel
bestellingen terug ontvangen, maar ook nog veel berichten van ouders dat ze de bestelling
nog niet rond hadden. Daarom kunt u tot vrijdag 12 mei uw bestelling evengoed nog
plaatsen. Lever de ingevulde bestellijst samen met het geld bij de leerkracht in en 2 weken
later ontvangt u van ons de bestelde setjes unieke kaarten.

De Poetsbus is onderweg naar ‘t Carrousel!
Op 22 mei parkeert de Poetsbus haar omgebouwde Amerikaanse schoolbus voor de
deuren van ‘t Carrousel. Jeugdtandverzorging Poetsbus richt zich op het voorkomen van
gaatjes onder de Noord-Hollandse jeugd. Dit is hard nodig, want meer dan de helft van
het Noord-Hollandse kindergebit heeft gaatjes!
De Poetsbus is geen vervanging voor de tandarts maar een toevoeging aan
preventie.
In de Poetsbus leren de kinderen hoe ze hun tanden beter kunnen poetsen. De
voorlichting is individueel afgestemd op de aandachtsgebieden, uw kind wordt
persoonlijk begeleid.
Kinderen tot 18 jaar zijn vanuit de basisverzekering volledig verzekerd voor
tandheelkundige zorg.
Een bezoek aan de Poetsbus, evenals de (halfjaarlijkse) controles bij de tandarts
en preventie assistent, worden alle 100% vergoed vanuit de basisverzekering en
gaan niet van het eigen risico af.
Op woensdag 10 mei krijgen alle groepen een klassikale poetsles en ontvangen alle
kinderen een brief gericht aan de ouders met een uitgebreide introductie. De
toestemmingformulieren worden dinsdag 16 mei opgehaald, deze kunnen ook later nog
worden ingeleverd. De daadwerkelijke Poetsbus bezoeken vinden plaats op maandag 22
en dinsdag 23 mei. Enkel de kinderen die toestemming hebben gekregen zullen worden
uitgenodigd in de bus. Voor meer informatie en een introductiefilm van ons project en
werkwijze zie: www.poetsbus.nl

