
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

Weekmail obs Hagen 30 november 2018 

     

    5 December  

 

Nog even kort alle informatie over het Sinterklaasfeest op woensdag  5 december op een rijtje: 

                                                            

De groepen 1 tot en met 4  

 De kinderen moeten op de normale tijd op school zijn. 

Dus vanaf tien voor half 9 kunt u naar binnen en om half 9 moe-

ten alle kinderen er echt zijn.  

 Deze ochtend zorgt de school voor het eten en drinken 

om 10 uur. Dus je hoeft niets van thuis mee te nemen.  

 Om 12.00 uur gaat de school uit en zijn de kinderen de 

rest van de dag vrij.  
 

De groepen 5 tot en met 8  

 De kinderen van de bovenbouw hebben de Sint geholpen. 

Zij mogen vanaf 8.00 uur om de beurt naar binnen om hun sur-

prise naar de klas te brengen.  

 Ook zij hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee 

naar school te nemen.  

 En zij zijn natuurlijk ook om 12.00 uur allemaal vrij.  

      Binnenkort….. 

 

 Maandag 3 december is er weer lekker lezen. Het thema deze keer is  zaklamplezen. De 

kinderen mogen deze dag een zaklampje van thuis meenemen. 

 Maandag 3 december is er voor alle groepen Pietengym in de gymzaal. Dit is georganiseerd 

door twee studenten van het Graafschap College, Iris en Carmen. 

 Dinsdag 4 december is er van half 10 tot half 12 een Pietencircuit voor de groepen 1, 2 en 3, 

georganiseerd door studenten van het Graafschap College, opleiding Leisure (voorheen Recrea-

tie). 

 Woensdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. De kinderen zijn deze dag 

om 12.00 uur vrij. 

 Op maandag 10 december , om 8.30 uur, ie er een inloopspreekuur van de jeugdverpleeg-

kundige van de GGD. 

 In de week van 10 december is het kerstknutselen voor alle groepen. 

 In deze week is er ook schoolschaatsen voor de leerlingen van groep 3 en groep 4. 

 Donderdag 20 december vieren we het Kerstfeest op school. De kinderen zijn dan vrij om 

12.00 uur en moeten om 17.30 uur weer op school zijn. 

 Vrijdag 21 december begint om 12.00 uur de kerstvakantie. 



    Sinterklaastijd op Hagen 

 

 

 

De hele week rook het in school heer-

lijk! 

In alle groepen is er, met hulp van stagi-

aires en moeders, pepernoten gebak-

ken. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

In de groepen 1 t/m 4 waren 

de afgelopen weken verschil-

lende enveloppen bezorgd met 

Pietenplaatjes. Daar hadden 

we al zelf spelletjes mee ge-

daan. 

 

Maar dinsdag lagen er in elke 

klas een aantal leesplankjes 

waar de woordjes op kunnen 

worden gelegd. Zo kunnen we 

de nieuwe Pieten helpen om 

te leren lezen. 

 

 

 

 

    En volgende week…. 

 

 Is er op maandag Pietengym voor alle groepen, georganiseerd door 2 studenten Sport en Bewe-

ging. 

 En op dinsdag is er een pietencircuit voor de groepen 1-2 en 3, georganiseerd door studenten 

van het Graafschap College van de afdeling Leisure. Zij komen met een groot aantal studenten 
om met de kinderen te knutselen, spelletjes te doen en voor te lezen. De kinderen kunnen ook 

worden geschminkt. Als ze er niet tegen kunnen kunt u dat even aan de leerkracht doorgeven, 

zodat we er rekening mee kunnen houden. Als ze het op die dag niet willen hoeft het natuurlijk 

ook niet. 

 Op woensdag is er natuurlijk het Sinterklaasfeest! 



     GGD Noord- en Oost-Gelderland  

Waar komt die buikpijn van mijn kind vandaan? Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind voelt zich som-

ber, wat kan ik doen? Bij deze en andere vragen en zorgen over de gezondheid, ontwikkeling, het ge-

drag en de opvoeding van uw kind, kunt u als ouder(s) terecht bij de jeugdgezondheidszorg van 
GGD.  

 

De jeugdgezondheid op school  

U kunt bij ons terecht met vragen over uw kind in ontwikkeling. Lichamelijke ontwikkeling, zoals 

groei en motoriek, maar ook voor opvoedingsvragen, gezonde voeding, eetgedrag en psychosociale 

ontwikkeling. In overleg met ouders en kinderen kunnen we verwijzen naar andere vormen van on-

dersteuning of naar een huisarts/specialist.  

Wat we belangrijk vinden, is dat wij er voor u zijn voor allerlei vragen rondom opgroeien van uw 

kind. Elk kind wordt een aantal keren door ons uitgenodigd, maar u kunt ook zelf bij onze jeugdver-

pleegkundige binnenlopen op een inloopspreekuur.  

Bij calamiteiten op school kan de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts de school ondersteunen.  

 

Wat doet de jeugdgezondheid  

- Logopedie: Onze logopedisten verzorgen voor de GGD de logopedie op vrijwel alle basisscholen in 

Noord- en Oost-Gelderland.  
- Gezondheidsonderzoek groep 2: De jeugdverpleegkundige ziet alle kinderen uit groep 2 voor een 

gezondheidsonderzoek.  
- Meten en wegen groep 6: De assistente jeugdgezondheid meet en weegt alle kinderen in groep 6 

tijdens de gymles.  
- Les Gezonde Leefstijl: De assistenten jeugdgezondheid geven in groep 7 een interactieve les over 

gezonde leefstijl.  
- Vaccinaties: Kinderen van 9 jaar krijgen een uitnodiging voor de DTP en de BMR-prik.  

- Meisjes van 12 jaar voor de HPV-vaccinatie.  

- Inloopspreekuur: Naast de reguliere contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak bij de 

jeugdverpleegkundige binnen te lopen.  

 

Meer informatie?  

Lees het in ons magazine Jeugdgezondheid voor het basisonderwijs  

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Neem dan gerust con-

tact met ons op! Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op 

nummer 088 – 443 31 00. U kunt ook een e-mail sturen naar: jgz@ggdnog.nl.  

Jongeren kunnen met al hun vragen over gezondheid terecht op www.jouwggd.nl. Daar kunnen zij 

mailen of chatten met een jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige.  

 

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Kijk op https://

www.opvoeden.nl voor meer informatie over opvoeden en gezondheid. 



 

   Team Jeugdgezondheid 

 

Onderstaande teamleden zijn aan uw school verbonden. Deze teamleden maken deel uit van een gro-

ter JG team binnen uw gemeente. Het kan voorkomen dat een andere collega van het JG team uw 

school bezoekt. 

 

 

    Inloopspreekuur schoolverpleegkundige.  

  
Een aantal keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur bij ons op school. Ou-

ders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over 

onder andere: opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding, zindelijk-

heid.  

Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of 

problemen met: gehoor, zicht, groei, ontwikkeling en gedrag.  
 

Maandag 10 december om 8.30 uur is het eerste inloopspreekuur van dit schooljaar. 
 

 

Functie Naam Foto Telefoon E-mail 

 Jeugdarts 
  

Esther Koers 

 

  

088 - 4433510 

  

e.koers@ggdnog.nl 

 Jeugdverpleeg 

kundige 

  

Eline Hietkamp 

 

  

088 - 4433290 

  

e.hietkamp@ggdnog.nl 

  

  

Logopediste 

  

  

Marianne Schot 

 

  

088 - 4433306 

  

m.schot@ggdnog.nl 

Gezonde school 

adviseur 

  

Noortje Wol-

ters 

 

  

088 - 4433596 

  

n.wolters@ggdnog.nl 

Assistente JG            Silvia Jolink 

 

088-4433223 S.jolink@ggdnog.nl 



    Bij de peuters… 

 

Deze week zijn we volop bezig geweest met sinterklaas. 

Alle kinderen hebben een schoen geverfd. 

Een paar kinderen hebben nog een pietenmuts gemaakt. 

 

We hebben lekker gesnoept van de pepernoten en schuim-

pjes. 

 

Aan het eind van de week hebben alle 

kinderen hun schoentje gezet bij de 

schoorsteen. 

Er zijn tekeningen gemaakt en sinter-

klaasliedjes gezongen. 

We hebben gevraagd of sinterklaas 

een nachtje komt slapen.....wie weet? 

 

 

 

 

 

Ook hebben we 

deze nog 2 feestjes 

gevierd,  Rose en 

Laila zijn 3 jaar ge-

worden. 

 

 

 

 

 
 

Woensdag 5 december vieren wij met de peuters het sinterklaasfeest 

mee op school. 

De kinderen van de dinsdag/ donderdag groep mogen ook komen. 

We starten dan om 8.45. 


