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19 feb 20 feb 21 feb 22 feb 23 feb 
Deze week 
voortgangsgesprekken 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 

26 feb 27 feb 28 feb 1 mrt 2 mrt 
 
 
 

 
 
 

Studiedag 
 
Kinderen vrij! 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nieuwsbrief 12 
komt uit! 
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WIST U DAT? 
 

De datum van het 
pyjamafeest en de 
disco definitief 
verplaatst is naar 
woensdag 30 mei. 
De dag daarop is 
een studiedag voor 
de leerkrachten. 
De leerlingen 
kunnen dan lekker 
uitslapen.  
 
De nieuwe 
directeur op 1 
maart begint. Zij 
komt in de week 
daarvoor 
kennismaken met 
het team. De 
kennismaking met 
ouders en kinderen 
volgt spoedig 
daarna. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FEBRUARI   

18 Bryan van Kleef (2010) 4/5 

18 Jennifer Puijn (2011) 3 

18 Damian Spoor (2011) 3 

20 Milou Janssen (2009) 4/5 

22 Charlotte Ouderkerken (2007) 7/8 

23 Quinta Brands (2007) 7/8 

26 Viggo Edelenbos (2009) 4/5 

MAART   Groep 

2 Noortje van Beek (2011) 1/2B 

4 Nora Nedic (2011) 3 
 

  

   

   

   

   

   
 

  

 

  

 

  Groep 

 

Verjaardagskalender! 
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Verhuizing 

In verband met de tijdelijke verhuizing naar het voormalig Tweespan is donderdag 8 maart een vrije dag 
voor de leerlingen.  
De leerkrachten gebruiken die dag om de lokalen in te richten zodat er op vrijdag 9 maart weer les kan 
worden gegeven. 

De peuters verhuizen tijdelijk mee. 
Het kinderdagverblijf blijft in het aparte gebouwtje.  
Deze dag stond niet in de jaarkalender opgenomen. Dat kan problemen opleveren bij u thuis. 
 

Voor de BSO: 
De kinderen die al gebruik maken van onze BSO zijn  
op 8 maart ook tijdens de schooluren welkom.  
Geeft u wel zsm door aan de pedagogisch 
 medewerkers of u van deze dagopvang gebruik  
wilt maken? Dan krijgt u verdere informatie. 
 
Ook voor andere kinderen waarvoor opvang een  
probleem is proberen we een oplossing te vinden.  
19 februari horen we heel graag of uw kind daar 
 een van is. U kunt uw mail met het verzoek om  

opvang sturen naar a.vanlanen@delinge.nl.  
Wij nemen dan contact met u op en hopen dan  
samen met u een oplossing te vinden. 
 
In de jaarkalender staat al opgenomen dat  
woensdag 28 februari een studiedag is voor de  
leerkrachten. De leerlingen zijn dan vrij. 
Een deel van die dag wordt aan de voorbereiding  
van de verhuizing besteed. 
 

 Huusse….. HELAU ! 

Wat een feest! Het dak ging eraf vandaag! Maar dat was niet erg want gelukkig liep de school vandaag 
vol met meesters en juffen verkleed als bouwvakker. Zij waren klaar om een feestje te bouwen! 
Bij binnenkomst barstte het feest al los met een meterslange polonaise door de school. Vervolgens was 
het moment daar waarop de schoolprins van IKC Het Drieluik 2018 bekend werd gemaakt. Het was Prins 
Jesse met hofdames Elle en Sanne. Na een spellen circuit op school vertrok de hele school naar de Kuul 
waar de grote carnavalsviering was. Iedere groep deed een spectaculair optreden. De kleinste zongen 
uit volle borst een lied over dierencarnaval en de grootste zongen het aanstekelijke lied: Hallo 
Allemaal! Iedere groep liet zich van de beste kant zien. Ook de meesters en juffen deden een optreden 
met een medley van carnavalsliedjes over bouwen.  
Ook was er hoog bezoek. De prinsen en prinsessen van de Huisense  
carnaval kwamen met het hele gevolg ook langs bij in de Kuul.  
En de kinderen van de Krössels deden zelfs een heus optreden.  
Het was een zeer geslaagde carnavalsviering. En dan nu lekker vakantie! 
 

 

mailto:a.vanlanen@delinge.nl
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Informatie over de GGD 
 

 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het 

gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 

18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, 

op school en in de wijk. Iedere school heeft een 

eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, 

een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. 

 

Standaard onderzoeken 

Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard 

onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 

jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken 

wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook wordt 
gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de 

vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn bij deze 

onderzoeken niet aanwezig. U krijgt  thuis 

voorafgaand aan het onderzoek een brief met 

daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook 

aangeven of u vragen heeft over de gezondheid of 

het gedrag van uw kind. 

 

Spreekuren 

Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt 

u samen met uw kind uitgenodigd voor het 

spreekuur van de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een 

afspraak maken als u vragen heeft over de 

ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, 

groei), welzijn of opvoeding van uw kind. Hierbij 

kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen, 

zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling 

en de puberteit (als het kind iets ouder is). 

 

Nog vragen of een afspraak maken: 

·  http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid 

. Stuur een email naar: ggd@vggm.nl 

·  Of bel ons op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 

13.00 en 17.00. Tel: 088-3556000.  

 

Het JGZ-team,  

Doktersassistent, Jeugdverpleegkundige en 

Jeugdarts 
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Is het u de vorige keer ook opgevallen 
bij het zien van deze foto? 
Jaaaaa! U ziet het goed! 

Juf Angela is in verwachting! 
In augustus verwacht zij haar eerste 

kindje! 
 
 
 
 

 

 
 
Slapen 
 
Wist u dat: 

 Kinderen door slaaptekort 
concentratieproblemen kunnen krijgen, 
maar ook juist drukker kunnen zijn? 

 Kinderen door het licht van 
tv/tablet/laptop slechter kunnen slapen? 

 Er een verschil is tussen nachtmerries en 
nachtangst? 

 Er in thee ook cafeïne zit en dit dus 
invloed kan hebben op het slapen? 
Kinderen groeien in hun slaap, en dat ook 
het immuunsysteem versterkt door slaap? 

 Er ook een medische oorzaak kan zijn voor 
slaapproblemen?  

 Melatonine (een lichaamseigen stof om in 
slaap te komen) vrij verkrijgbaar is maar 
dat het afgeraden wordt het zonder 
doktersadvies te gebruiken? 

 Een van de tekenen dat uw kind genoeg 

slaap krijgt, is dat het binnen een half uur 
na wakker worden, zin heeft in ontbijt?  

 Een nachtlampje het best rood licht kan 
afgeven om zo weinig mogelijk invloed op 
het slapen te hebben? 

 
Wilt u meer weten of heeft u zorgen over het 
slapen van uw kind, kijk dan op de website van de 
GGD, of maak een afspraak op het spreekuur  

 

http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid
mailto:ggd@vggm.nl
http://www.vggm.nl/ggd/jeugd_en_gezondheid/wat_doet_de_jgz_4-18_jaar_

