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Beste ouders, hallo kinderen,
Het nieuwe jaar is inmiddels weer begonnen en we maken graag van de gelegenheid gebruik om
iedereen een fantastisch 2017 toe te wensen!
Laten we ook dit jaar weer op een positieve manier met elkaar samenwerken.

Kerst 2016
De ouderraad had de school prachtig versierd. Hartelijk dank.
De kerstmarkt was zeer geslaagd en werd door veel ouders en kinderen bezocht.
De “chocolade-appels” werden gesponsord door Bloemist Fantasy & Flower. Hartelijk dank.
De Kerstviering in de kerk was sfeervol, alle groepen hadden een bijdrage geleverd.
De kerstlunch was een groot succes. Alle ouders hartelijk dank voor het lekkere eten.
In de groepen kregen de kinderen een kerstprogramma met o.a. een kerstquiz.
De kinderen hebben een fijne dag gehad.
De Ouderraad en alle ouders die geholpen hebben, willen we natuurlijk ook hartelijk bedanken.
De sfeervolle Kerstnachtmis in onze Parochiekerk werd door veel kinderen en ouders bezocht. De
communicanten verzorgden het mooie kerstspel en zoals altijd werd er weer super gezongen en
voorgelezen.

Movare Abdij-kidscross
MOVARE Abdij-kidscross voor leerlingen van groep 1 t/m 8 op zondag 15 januari 2017, meer
informatie op www.abdijcross.nl en op het mededelingenbord op school. Vanaf 9.00 uur is er voor alle
scholieren een gezamenlijke warming-up met muziek. De wedstrijden beginnen al om 9.30 uur.
Tijd

Categorie

Afstand

09.30

MOVARE Abdij-kidscross Bambino's jongens/meisjes groep 1/2

500 m

09.35

MOVARE Abdij-kidscross E1 jongens groep 3/4

500 m

09.40

MOVARE Abdij-kidscross E2 meisjes groep 3/4

500 m

09.45

MOVARE Abdij-kidscross D1 jongens groep 5/6

850 m

09.50

MOVARE Abdij-kidscross D2 meisjes groep 5/6

850 m

10.00

MOVARE Abdij-kidscross C1 jongens groep 7/8

850 m

10.10

MOVARE Abdij-kidscross C2 meisjes groep 7/8

850 m

Start nieuwe kleuterklas en een nieuwe juf
De kleutergroepen worden steeds groter.
Ons schoolbestuur heeft besloten dat we een nieuwe kleutergroep mogen opstarten.
Voor onze kinderen een mooie oplossing.
Juffrouw Maud wordt de nieuwe leerkracht van deze groep 1/2.
De oudste kinderen van groep 1 en kinderen van groep 2 starten a.s. maandag 16 januari in de
nieuwe groep.
Juffrouw Wendie neemt de werkzaamheden van juf Maud over.
Op maandag en/ of dinsdag in groep 6 en op woensdag in groep 3. Heel veel succes allemaal!!

Afspraken Foto’s en films op internet:
Het kan zijn dat u tijdens een activiteit of viering van school een foto van uw kind maakt. Staan er
andere kinderen of de foto of op het filmpje dan is het niet toegestaan om de foto of film te plaatsen
op internet (face-book).
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19 januari 2017: Cultuureducatie groep 1 en 2:
Circus Appelmoes door Cristel Reneman
De voorstelling vindt plaats onder schooltijd en bij ons op school (in de speelzaal en in de groep)
Komt dat zien! Het circus komt naar de school. En niet zo maar een circus. In dit circus komt
er regelmatig een appel de piste in. Samen met de kinderen voert zij een geweldige act op.
Eerst zal Cristel de kinderen een verhaal vertellen, daarna volgt het verhaal aan de hand van
het schaduwtheater. Vervolgens gaan de kinderen creatief aan de slag met het thema circus
en appel.

Gemeente Heerlen: Nieuws van JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht)
Samen met de JOGG gemeente (Heerlen) zijn we al een hele tijd goede stappen aan het maken,
meer aandacht voor drinkwater en voor sport.
Informatie van de gemeente Heerlen:
Graag zouden we echter nog meer kinderen op een gezond gewicht krijgen.
Éen van de dingen die daarbij helpend kan zijn is gesprek/onderzoek door de
jeugdarts/jeugdverpleegkundige, die vervolgens kijken naar wat het beste aanbod bij dit specifieke
kind is (o.a begeleiding door JGZ zelf, diëtiste, sportclub, fysiotherapeut, kinderarts).
Soms past bij het kind/gezin het aanbod van COOL dat loopt tot eind 2017. Hierbij nog eens een keer
toelichting op het project COOL in het kader van JOGG, kinderen op gezond gewicht. COOL wordt
uitgevoerd door Sanne Welters, leefstijlcoach in onze regio.
Het programma COOL (Coaching op Leefstijl)
Samen de krachten bundelen voor een gezonde leefstijl! U kunt bij vragen of zorgen over (dreigend)
overgewicht/obesitas van uw kind bij uw huisarts, kinderarts, jeugdarts of jeugdverpleegkundige
terecht. Als aanvulling hierop kunt u bij COOL nu ook samenwerken met een leefstijlcoach. De
leefstijlcoach helpt u en uw kind stap voor stap naar een gezondere leefstijl. Door samen te kijken
welke kleine aanpassingen in beweeg, slaap, ontspanning en voedingsgewoonten in uw gezin zinvol
en haalbaar zijn. Aanpassingen die passen bij uw kind en binnen uw gezin. Elke aanpassing kan
hierdoor de gezondheid van uw kind verbeteren. Uw kind voelt zich beter in zijn vel en het risico op
ziekten nu en in de toekomst neemt af.
Deelnemen aan het COOL programma wordt door de meerderheid van de zorgverzekeraars vergoed
vanuit de basiszorg. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met de
jeugdverpleegkundige of jeugdarts (GGD) van onze school, via: infoJGZ.Parkstadwest@ggdzl.nl of
045-8506691.

Belangrijke data:
Woensdag 11 januari 2017
Vrijdag 13 januari 2017
Zondag 15 januari 2017
Zondag 15 januari 2017
Donderdag 19 januari 2017
Vrijdag 20 januari 2017
Vrijdag 27 januari 2017
Vrijdag 3 februari 2017
Vrijdag 10 februari 2017
Vrijdag 17 februari 2017
Zondag 19 februari 2017
Zondag 19 februari 2017

VVE-bijeenkomst: Thema Huis
Groep 1 en 2 vrij
Movare Abdij-Kidscross
Kindernevendienst in de Corneliuskerk om 11.00 uur
Cultuureducatie groep 1 en 2: Circus Appelmoes
Groep 1 en 2 vrij
Groep 1 en 2 vrij
Groep 1 en 2 vrij
Groep 1 en 2 vrij
Groep 1 en 2 vrij
Kinderoptocht Heksenberg
Kindernevendienst in de Corneliuskerk om 11.00 uur
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