
 

 

 

NIEUWSBRIEF 
 

Agenda 

22 september: Unit 2 naar park Meermond i.v.m. 

burendag 

26 september: MR vergadering 18.00 uur 

29 september: Studiedag, alleen kinderen Unit 1 

vrij 

2 oktober: Heemstede sportdag groepen 7 en 8 

4 oktober: schoolfotograaf 

5 oktober: Stakingsdag PO 

9 oktober: opening kinderboekenweek 

10 oktober: OR vergadering en ALV 

11 oktober: boekenmarkt aula 

13 oktober: voorleeswedstrijd 

23 t/m 27 oktober: herfstvakantie 

 

 

 

● Parro gespreksplanner 

● Parro plaatsen van foto’s 

● oproep nieuwe leden OR 

● oproep hulp luizenpluis 

● Unieke jeugdvoetbaldagen bij RCH 

● Festival Super Schoon 

● GGD flits 

● webinar Gamen: zegen of zorg? 

 

 

 

Parro gespreksplanner 

Inmiddels hebben bijna 

alle ouders de app van 

Parro in gebruik 

genomen en zijn de 

gesprekken voor de eerste keer op deze manier 

gepland. Omdat Parro nieuw is en we mogelijk 

tegen bepaalde obstakels zijn opgelopen, gaan 

we binnenkort het plannen via de app evalueren 

en nemen we eventuele opmerkingen van ouders 

mee.  

 

Parro plaatsen van foto’s 

Op Parro worden foto’s van uw kind geplaatst 

tijdens activiteiten. Wij laten de foto’s alleen 

binnen de groep in de beschermde omgeving van 

Parro aan u zien en plaatsen deze nooit op 

internet of op Facebook. Het is de bedoeling dat 

dit zo blijft. Wilt u de foto’s dan ook niet op social 

media plaatsen? 

Wij weten welke kinderen wel of niet op 

Facebook mogen met hun foto. Deze vraag 

hebben wij neergelegd omdat wij een openbare 

Facebookpagina hebben. Omdat Parro een 

beschermde omgeving is, gaan wij ervan uit dat u 

het wel goed vindt dat wij foto’s op Parro 

plaatsen. Wilt u dit echter niet en daarvoor alle 

begrip, zou u dit dan vóór vrijdag 29 september 

willen aangeven d.m.v. het sturen van een mail 

naar info.valkenburg@jl.nu? Vanaf die datum 

komen deze kinderen dan niet meer met hun 

foto in de app. 

 

 

 

Oproep nieuwe leden Oudervereniging 

Beste Ouders, 

 

De Ouderraad is op zoek naar nieuwe leden en 

doet graag een oproep: 

Door het vertrek van een aantal OR leden zijn we 

op zoek naar versterking.  Komt u ons helpen?! 

 

Wat doen we? De OR organiseert onder andere 

Sinterklaas, Kerst, carnaval en het schoolreisje. 

Hiermee willen we de schooltijd van de kinderen 

nog leuker maken. 

Hoeveel tijd kost het? We vergaderen 1 avond (ca 

2 uur) per maand, plus de tijd voor het 

organiseren van de activiteit(en). 

Is het iets voor u? 

De OR is iets voor u als u: 
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-          het belangrijk dat uw kind een leuke 

schooltijd heeft 

-          graag betrokken bent bij de school 

-          van organiseren en regelen houdt 

-          hiervoor wat vrije tijd wil investeren 

Meer informatie over de OR vindt u op de 

website. Aanmelden kan door een mail te sturen 

naar info.valkenburg@jl.nu. 
 

Oproep hulp luizenpluis

 

 

Wij zijn naarstig op zoek naar ouders die willen 

helpen bij de luizencontrole. Door regelmatig te 

controleren, zorgen we er met elkaar voor dat 

luizen weinig kans hebben. Wilt u helpen, zou u 

dit dan willen aangeven bij de leerkracht of een 

mail sturen naar info.valkenburg@jl.nu?  

 

Unieke jeugdvoetbaldagen bij 

RCH. 

Speciaal voor jeugdspelers uit 

de regio die als een 

profvoetballer willen trainen is 

dit de kans! 

 

Deze Jeugdvoetbaldagen zullen plaatsvinden 

tijdens de herfstvakantie op dinsdag 24 oktober 

en woensdag 25 oktober, op het complex van 

RCH uit Heemstede van 10:00 uur tot en met 

16:30 uur. 

Alle kinderen van 6 tot en met 15 jaar kunnen 

hier aan deelnemen. Van keeper tot spits, 

iedereen is welkom! Voor de keepers is er een 

speciaal programma, onder leiding van 

professionele keeperstrainer. Je hoeft geen lid te 

zijn van een bepaalde vereniging, iedereen kan 

zich aanmelden! De specifieke trainingen zullen 

worden verzorgd door professionele trainers. 

Men krijgt alle basistechnieken aangeleerd 

volgens de Wiel Coerver methode. De kinderen 

worden begeleid door een team van enthousiaste 

trainers. Dankzij een intensieve en 

wedstrijdgerichte scholing zal de balvaardigheid 

en het zelfvertrouwen van de kinderen verder 

toenemen. 

 

Het moderne voetbal eist een dynamische 

balvaardigheid en deze zal de jeugd verwerven 

nadat ze de bewegingen met de bal technisch 

goed beheersen. Door gevarieerde oefenvormen 

en ontelbare snelle acties te hebben gemaakt 

heeft de speler zijn handelingssnelheid sterk 

ontwikkeld. Het aan- en meenemen van de bal en 

het verkrijgen van een prima traptechniek gaat 

hierdoor veel gemakkelijker, omdat het totale 

balgevoel enorm vooruit gaat. Dit gebeurt door 

veelzijdige techniektraining. Dankzij een 

individuele techniekverbetering is het mogelijk 

het collectieve spel op een veel hoger niveau te 

brengen. Spelers worden zelfbewuster en eisen 

meer en meer de bal op. 

 

Men kan zich voor deze jeugdvoetbaldagen 

inschrijven door een mailbericht te sturen naar 

info@jeugdvoetbalopleiding.nl. Zet in dit bericht 

je naam en adresgegevens, je geboortedatum en 

je telefoonnummer. De jeugdvoetbaldagen zijn 

voor alle kinderen die gek zijn op voetbal. 

 

Met sportieve groet, 

Ruben Kleijnendorst 

info@jeugdvoetbalopleiding.nl 

06-48563540 

 

Festival SuperSchoon

 

Het leukste festival voor ouders met kinderen 

Op zondagmiddag 24 september beleeft 

Heemstede een primeur. Dan vindt eenmalig het 

Festival SuperSchoon plaats tussen de idyllische 

bomen van het gemeentehuis. Het is het eerste 

festival van Nederland waar ouders en kids echt 

samen genieten van hippe acts zoals Jack and the 

Weatherman en All The Kings Daughters. Waar 
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food, drinks en duurzaamheid worden 

gecombineerd met ruimte om te spelen, een 

kindertheater, schminkhoek en zelfs een 

stormbaan! Kortom, een gezamenlijke belevenis 

waar ouders met hun kinderen die ‘2 toffe 

meiden van DWDD’ zien optreden. In plaats van 

in een gillende meute te moeten luisteren naar 

de nieuwe K3. Het festival is gratis te bezoeken 

tussen 12.00 – 17.00 uur. 

Jack & The Weatherman: laid back en 

duurzaam!

 

Festival SuperSchoon streeft naar een betere 

wereld met schone steden, water en natuur. Daar 

kan de bekende act ‘Jack and the Weatherman’ 

zich helemaal in vinden. Want naast 

muziekmakers, is het duo ook ambassadeur van 

Dopper: het milieuvriendelijke waterflesje! Je 

kent Jack and the Weatherman van 3FM, 

Paradiso, de Melkweg en hippe festivals. Met een 

speciaal programma voor Festival SuperSchoon 

vermaken ze ouders en kinderen met funky 

gitaarspel, een lome reggae chop en vloeiende 

raps. 

All The Kings Daughters: bekend van De Wereld 

Draait Door 

 

Een andere toffe act die je niet wilt missen zijn de 

twee Haarlemse zussen: Nina en Laura Philips. 

Laat je betoveren door hun bijzondere en zuivere 

stemgeluid. Al vanaf hun vijftiende spelen ze het 

singer-songwriter-genre en zijn bekend van 

'Pauw', 'De Wereld Draait Door' en het 

prestigieuze Eurosonic. Ook Matthijs van 

Nieuwkerk is razend enthousiast over hun 

‘gouden keeltjes’. Sindsdien toeren ze door heel 

Nederland onder de naam All The King’s 

Daughters en maken een fijne tussenstop op 

Festival SuperSchoon. 

Kindertheater en kunst voor kleine en grote 

wereldverbeteraars 

Naast muziek is er nog veel meer te beleven. 

Zoals Kabouter Zibbedeus en Lobelia. In deze 

speciaal ontwikkelde kindervoorstelling over het 

Groenendaalse bos laat hij kinderen en ouders 

dansen van plezier. Terwijl hij indrukwekkend 

vertelt over de plastic soep en hoe je dat 

voorkomt. Dat afval ook mooi is bewijzen The 

Re-Cyclists. In kleurrijke kostuums laten deze 

internationale kunstenaars zien: recycling is 

prachtig! 

(H)eerlijke koffie en fruitlimonade 

Festival SuperSchoon is ook ‘the place to be’ voor 

smulpapen en liefhebbers van heerlijke koffie. 

Neem plaats op het bijzondere terras tussen de 

bomen en laat ondertussen je kinderen een 

metamorfose ondergaan met 100% natuurlijke 

schmink. Of ga langs één van de kleurrijke 

caravans en busjes en geniet van smakelijke 

zoetigheden of de lekkerste biologische frieten 

van Nederland. 

Kidswedstrijd: wie is de beste VLOGGER van 

Heemstede?

 

Is jouw kind een VLOGtalent? In de 

VLOGwedstrijd van Festival SuperSchoon komen 

kids aan het woord over een betere wereld, 

duurzaamheid en het festival zelf. Onder 

begeleiding van een professionele cameraman 

leren ze hun verhaal presenteren. Of doen een 

professioneel interview met festivalbezoekers en 

vraagt ze vervolgens het hemd van het lijf! De 

beste VLOGGER wint een prijs en een persbericht 

voor de krant. 

Informatie: 

www.facebook.com/superschoonheemstede 
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Info voor de redactie: Festival SuperSchoon 

wordt georganiseerd door Virgil Bawits 

(06-18945493), Sjaak Veeken en Jacqueline 

Bleeker in opdracht van NMCX, centrum voor 

Duurzaamheid. 

 

 

 

GGDFlits  
Kleurenblind… we hebben er allemaal wel van 

gehoord maar daar blijft het vaak bij. Als iemand 

kleurenblind is kan men vaak prima zien, maar 

het onderscheiden van kleuren is lastig. Vanaf de 

leeftijd van ongeveer 7 jaar kunnen kinderen 

getest worden op kleurenblindheid. Wilt u meer 

over dit onderwerp weten kijkt u dan eens op 

http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/opvoedi

nformatie.aspx  

Webinar Gamen: zegen of zorg? 

 

Namens Brijder Jeugd willen wij u wijzen op onze 

tweede webinar voor ouders en verzorgers: 

Gamen: zegen of zorg? op donderdag 12 oktober 

aanstaande om 20.00 uur. Zie bijlage nieuwsbrief 

voor meer informatie. 
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