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 Broekpoepen 

Broekpoepen bij kinderen, een onderwerp waar je niet veel over hoort, maar dat toch regelmatig 
voorkomt. Het kan grote invloed hebben op het zelfvertrouwen van uw kind. Normaal gesproken 
zijn kinderen rond hun vierde jaar helemaal zindelijk. Maar voor een deel van de kinderen geldt 
dit niet: zij hebben problemen met de zindelijkheid voor ontlasting. Bij jongens komt 
‘broekpoepen’ twee keer zo vaak voor als bij meisjes. 

Maakt u zich zorgen ? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de jeugdverpleegkundige 
of jeugdarts verbonden aan de school van je kind. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen 
met de Frontoffice JGZ. Telefoonnummer 023-7891777 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en 
13.00 tot 17.00 uur. 

Met deze klachten kunt u natuurlijk ook bij uw huisarts terecht. 

Zomerspelen 
Met de vakantie voor de deur is het misschien goed om te weten dat Sportservice 
Haarlemmermeer voor kinderen van 4 t/m 13 jaar activiteiten organiseert. Aan het einde van 
deze Nieuwsflits ziet u hier twee aankondigingen over. 

 

Kuikentjes verhuisd 
Deze week hebben we afscheid genomen van onze kuikentjes Kwik en Fluffy. Kwik is gisteren 
opgehaald en naar een grote kippenboerderij gebracht in het oosten van het land.Fluffy heeft 
onderdak gevonden dichterbij huis, namelijk bij juf Mariëtte. 

 

 
Een nieuwe leerkracht 
In de brief over de groepsverdeling is het u wellicht opgevallen dat er in groep 7 nog een vacature 
voor twee dagen was. Dit in verband met het bevallingsverlof van juf Maartje. Wij zijn heel blij dat 
we deze vacature inmiddels hebben kunnen invullen. Na de zomervakantie tot aan de 
kerstvakantie komt juf Sonja Schmit. Wij heten haar van harte welkom! 
 

 
Kalender  
5 juli  2e rapport mee 
10 juli  wisselochtend 
10 juli  afscheidsavond groep 8 
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