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Beste ouders, 

Het is zover, de kerstvakantie is begonnen. Na een mooie laatste week zijn de kinderen gisteren naar huis 

gegaan voor een welverdiende vakantie. De collega’s hebben vandaag de klassen alweer klaar gemaakt voor 

de start na de vakantie en kunnen dus met een opgeruimd gevoel aan hun vakantie beginnen. Na de 

vakantie wachten ons weer allerlei mooie avonturen, maar nu is het tijd om lekker bij de kerstboom te 

cocoonen met de familie. 

Jouri. 

 

 

Kerstviering 
Afgelopen week begon iedere dag met een gezellig kerstconcertje, hartstikke leuk dat er ook zo veel ouders 

bij waren om dit mee te maken. Woensdag hebben de kinderen met elkaar genoten van allerlei 

heerlijkheden in hun gezellig aangeklede klaslokalen terwijl de ouders elkaar konden spreken onder het 

genot van een hapje en een drankje. Dank Ouderraad voor het organiseren hiervan! We sloten af met het 

zingen van ‘we wish you a merry christmas’ in maar liefst 6 talen rond de zandbak. Mochten jullie nog willen 

weten hoe de klassen eruit zagen dan verwijs ik jullie graag naar het kerstjournaal in de schoolapp. 

We kijken terug op een feestelijke week met veel moois en wensen jullie een gezellige en rustige 

kerstvakantie toe.  

 
 
 
 
 
 
 

Datum Activiteit 

9 Januari Eerste schooldag na de kerstvakantie 

12 en 13 Januari Workshops film groep 5 en 6 

Vanaf 23 Januari Toetsen Cito leerlingvolgsysteem 

24 januari Groep 5 en 6 Film: robotvriend  
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Anne-Marie 
Vorig schooljaar kreeg onze Anne-marie, onze collega die al 30 jaar op Elckerlyc werkt een zeer heftige 

medische diagnose waarop we versneld afscheid van haar namen als juf. Deze week zou ze werkelijk met 

pensioen gaan en het is fijn om te kunnen zeggen dat Anne-Marie het naar omstandigheden goed maakt, zo 

goed zelfs dat ze de afgelopen weken 2x op school is geweest om met een aantal kinderen uit de klassen 

aan onze eigen Anne-marielaan (groep 1/2  en 2/3) stoomboten en kerstbomen te knutselen.  

 

‘Wat ben ik  verwend met mooie tekeningen, kaarten, bloemen, appjes en bezoekjes. 

Het voelde heel fijn, dank je wel daarvoor. 

Afgelopen weken heb ik geknutseld op school met een groepje kinderen. 

Het was een welkom om op school te zijn en de kinderen en collega’s te zien 

Het liep allemaal wat anders dan hoe ik het bedacht had, het laatste stukje van mijn werkzame leven. 

Deze maand ga ik pensioen. 

Ik heb genoten van mijn tijd op Elckerlyc en van jullie allen. 

Ik wens jullie alle goeds toe en fijne feestdagen. 

Liefs Anne-Marie.’ 

 

 

Atelierdagen (in de herhaling) 
 

Het lijkt nog heel ver weg maar met de kerstvakantie voor de deur gaat de tijd toch  heel snel. 

Graag daarom alvast aandacht voor de eerstvolgende atelierdagen.   

Net als de afgelopen keer willen we meer aandacht besteden aan een project zodat er meer kennis 

kan worden opgedaan over een bepaalde techniek of een project beter kan worden uitgewerkt. Er 

zijn daarvoor 2  woensdagochtenden  gepland: woensdag 1 februari  en woensdag  8  februari.  

Heeft u een leuk idee voor een atelier of komt u deze ochtenden graag ondersteunen bij een 

atelier, stuur dan een mail aan wilma.bakker@isobscholen.nl 

 

 

  

mailto:wilma.bakker@isobscholen.nl
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In de groepen 
 

De afgelopen weken zijn er veel belevenissen geweest in de klassen. Sommige kerstgerelateerd, 

andere niet: 
 

 

-groep 6 maakte lichtjes voor ouderen in het 

trefpunt en ging die daar ook uitdelen. 

 

 

 

 

 

-verschillende groepen hebben een bord in de klas ingericht om het 

eigen werk inzichtelijker te maken: geel betekent dat het ingeleverd is, 

groen betekent dat het af is, blauw betekent dat alles af is.  

 

 

 

 

-Verschillende groepen sloten donderdag af met het maken van 

kerststukjes, er waren weer veel unieke werkstukken bij.  

 

 

 

-Groep 5 nam afscheid van Max. op een hartverwarmende manier zetten de 

klasgenoten hem nog even in het zonnetje. Max zet zijn schoolcarriëre voort 

op de Spinaker in Alkmaar. We zullen hem enorm gaan missen.  
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Berichten van onze partners:   

Hieronder staan 2 berichten van organisaties van buiten de school 
waarvan wij meerwaarde zien voor onze ouders of leerlingen. 
Het eerste bericht is van Forte, onze partner in de kinderopvang over hun 
aanbod in de kerstvakantie. Het tweede is een bericht van de GGD. De 
jeugdverpleegkundige wil de scholen en ouders beter te informeren over 
de rol van de GGD voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. We 
komen hen voornamelijk tegen in het kader van bevolkingsonderzoek 
maar ook zijn ze te betrekken bij vraagstukken rondom opvoeding en 
andere zaken rondom ontwikkeling en gezondheid 

 
 

 
 

Kerstvakantie op de BSO 

 

We gaan weer een gezellige 

kerstvakantie tegemoet bij de Forte 

BSO! Maar liefst 13 verschillende 

workshops worden er tijdens de 

vakantie aangeboden. Van muziek, 

koken, creatief tot aan heuse virtuele 

ervaringen! Wat dacht je bijvoorbeeld 

van een workshop Circus, waar je 

verschillende circustechnieken leert? 

Of een workshop Ninja, Koken, 

Stuntman & Superwoman of een 

Winterstukje maken? Ouders checken 

het hele BSO-vakantieprogramma in 

de Ouderapp onder de functie 

Agenda. Onder Nieuws zijn het 

programma en de voorwaarden te 

vinden. 

 

Meer weten over BSO opvang tijdens 

de vakantie? Kijk dan op https://fortekinderopvang.nl/praktische-informatie/vakantieopvang/ 

 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffortekinderopvang.nl%2Fpraktische-informatie%2Fvakantieopvang%2F&data=05%7C01%7Cjouri.horsthuis%40isobscholen.nl%7Cc8c9fbcae28f4f56992108daddd3cffc%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C1%7C638066199044723962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=8NsofuTtK1Q%2FSv6gM1AInpjlmXGVKG%2By62aXo9IugV0%3D&reserved=0
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Jeugdgezondheidszorg. Zorg op maat voor jeugdigen tot 18 jaar en hun ouders!  

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Hollands Noorden staat klaar voor alle jeugdigen van 0 tot 18 

jaar en hun ouder(s)/verzorger(s) (ook als ze een kindje verwachten) in heel Noord-Holland-Noord. Via 

deze weg willen wij ons graag voorstellen en laten weten wat we voor de kinderen in de basisschoolleeftijd 

en hun ouders/verzorgers kunnen betekenen.   

  

Het Jeugdgezondheidsteam verbonden aan de school van jouw kind  

Allereerst stellen wij ons voor. Het JGZ- team van Heiloo bestaat uit jeugdarts Annika Eskes, 

jeugdverpleegkundigen Jantine Schavemaker en Margriet Clement, doktersassistente Claudia Verhoeven en 

opvoedadviseur Krista Klop. Je kunt ons bereiken via het algemene telefoonnummer van GGD Hollands 

Noorden 088-0 100 500 of via jgzheiloo@ggdhn.nl  

  

Vanaf dit schooljaar zal het JGZ-team vaker en zichtbaarder aanwezig zijn op school. We willen nauwer 

samenwerken met de scholen en andere netwerkpartners zoals schoolmaatschappelijk werk of het wijkteam 

van de gemeente. Daarnaast bieden we aan om actief met scholen mee te denken over het 

gezondheidsbeleid op school, onderwijs over gezondheid en een gezonde schoolomgeving. We doen dit om 

bij te dragen aan het gezond en veilig opgroeien van alle kinderen.  

  

Jeugdgezondheidszorg in het basisonderwijs  
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Ieder schooljaar worden jeugdigen van bepaalde geboortejaren uitgenodigd voor een 

gezondheidsonderzoek door de JGZ. In schooljaar 2022-2023 zijn dat de kinderen 

geboren in 2012 en 2017. De kinderen geboren in 2012 worden gemeten en gewogen 

(met kleren aan, zonder schoenen) en op aanvraag wordt een ogentest gedaan. De 

kinderen geboren in 2017 worden ook gemeten en gewogen (met kleren aan, zonder 

schoenen) en er wordt een ogen- en gehoortest gedaan. Je krijgt vanzelf een uitnodiging 

en vragenlijsten van ons wanneer jouw kind aan de beurt is en daarbij ook meer 

informatie over het onderzoek. Het is van belang dat je de vragenlijsten invult en binnen 

één week na ontvangst inlevert bij de leerkracht. Het kan zijn dat je als ouder/verzorger 

van een kind geboren in 2017 geen brief hebt ontvangen, dit kan komen doordat de 

groep in twee delen uitgenodigd wordt.  

De gezondheidsonderzoeken worden meestal op school uitgevoerd door de 

doktersassistente van het JGZ-team. De kinderen worden per klas gezien. Hierbij hoef je 

als ouder/verzorger niet aanwezig te zijn, je kind krijgt een uitslagbrief mee naar huis. 

Na het onderzoek van de doktersassistente wordt het dossier bekeken door een 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige en wordt er zo nodig contact met je opgenomen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Wat  kan 
  
de  Jeugdgezondheidszorg 

  

van GGD Hollands Noorden  voor 
  

jou  en je kind 
  
in het basisonderwijs 

  

betekenen ?   
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Soms word je uitgenodigd samen met je kind. Dit is afhankelijk van op welke school je 

kind zit.  

  

Wilt u meer weten over het onderzoek en hoe de privacy en toestemming is 

geregeld? Scan de QR code hieronder. Wil je geen gebruik maken van een 

onderzoek van de Jeugdgezondheidszorg? Geef dit dan door via 088-0 100 

500 of ondersteuningJGZ@ggdhn.nl.  

  

Op de middelbare school, meestal in de tweede klas, worden alle kinderen 

weer uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bestaande uit meten en 

wegen en het invullen van een digitale vragenlijst.  

  

  

  

  

Heb je vragen of wil je tussendoor een afspraak voor je kind? Dat kan!  

Wij zijn bereikbaar voor al je vragen of om even te overleggen. Dat kan bijvoorbeeld gaan 

over gezondheid, groei, ontwikkeling, opgroeien en opvoeden, zindelijkheid, motoriek, 

slapen, hoofdluis, seksualiteit/puberteit of vaccinaties.   

Ook als het thuis even niet zo lekker loopt en je wilt daar vrijblijvend over praten.   

Hoe klein of groot je vraag ook is, soms heb je als ouder/verzorger een steuntje in de rug 

nodig. En dat kan bij ons (kosteloos). Neem contact met ons op via onderstaande 

gegevens. Schroom niet om contact met ons op te nemen. We staan klaar voor jou en je 

kind!  

  

GroeiGids app  

Daarnaast kan je met je vragen terecht bij de Groei Gids app. Deze app is 

gratis te downloaden via de appstore op jouw telefoon en te herkennen 

aan dit logo. In de app vind je alle informatie over gezond opgroeien en 

opvoeden van kinderen per leeftijdsfase. Van kinderwens tot 

zwangerschap en van baby tot jongvolwassene. Via de app kun je ook 

chatten met een jeugdverpleegkundige.   

  

  

Cursussen, lezingen en workshops  

GGD Hollands Noorden organiseert ook regelmatig opvoedcursussen, lezingen en 

workshops waar je vaak kosteloos aan kunt deelnemen. Bijvoorbeeld Positief Opvoeden, 

EHBO aan baby’s en kinderen, omgaan met pubers, veerkracht bij kinderen bevorderen, 

https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx
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opvoedcursussen voor gescheiden ouders, workshop voor kinderen van gescheiden 

ouders (6-17 jaar), je kind weerbaarder maken, je kind met zelfvertrouwen opvoeden, 

Rots en Water trainingen voor kinderen van 8 tot 10 jaar of 10 tot 12 jaar of omgaan met 

ruzies tussen kinderen en ruzies binnen het gezin.  

  

Meer informatie of vragen?  

Wil je meer informatie of heb je vragen? Laat het ons laten weten via 088-0100550 of 

ondersteuningjgz@ggdhn.nl.   

Kijk voor informatie over bovenstaande of wat de GGD/Jeugdgezondheidszorg meer voor 

jou en kinderen/jongeren tot 18 jaar kan betekenen eens op onze website 

www.ggdhollandsnoorden.nl.  

  

Met vriendelijke groeten,   

   

Het 

Jeugdgezondheids

zorg team Heiloo 

jgzheiloo@ggdhn.

nl  

 

http://www.ggdhollandsnoorden.nl/
http://www.ggdhollandsnoorden.nl/
http://www.ggdhollandsnoorden.nl/
http://www.ggdhollandsnoorden.nl/
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