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TWEE NIEUWSBRIEVEN ACHTER ELKAAR!
We ontdekten dat het uitgaveschema zoals vermeld staat op de kalender die u
begin dit schooljaar heeft ontvangen, niet synchroon loopt met de werkelijke
uitgave van de Nieuwsbrieven! Vandaar, eenmalig: twee vrijdagen achter elkaar
een uitgave van de Nieuwsbrief! Zo klopt het schema weer !

NIEUWE SPEELMATERIAAL ‘GROTE PAUZE’
In de vorige Nieuwsbrieven vroegen we of u wellicht thuis buitenspeelmateriaal
had liggen, wat niet meer gebruikt wordt. Een aantal van u kon hier gehoor aan
geven: heel HARTELIJK BEDANKT voor al het ingeleverde materiaal! We
hebben er nog het e.e.a. aan buitenspeelmateriaal bijgekocht. Al dit materiaal
hebben we verdeeld in buitenspeelbakken die ingezet worden in de ‘grote
pauze’ (van 12.00-12.30u). Iedere klas heeft een bak tot zijn beschikking
waarvan de inhoud wekelijks ook weer rouleert!
Na de uitleg in de groepen door meester Michiel werd dit in de grote pauzes
deze week enthousiast ontvangen! En we vinden het erg leuk om te zien dat er
heel veel groepsdoorbroken (oftwel jongere met oudere kinderen en vice versa)
gespeeld wordt!
In de bijlage vindt u nog enkele foto’s van het spelen in de grote pauze.

VANUIT HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
Dit schooljaar krijgen alle leerlingen uit de
groepen 2 en 7 een uitnodiging van het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit
is voor een afspraak met een
jeugdverpleegkundige of jeugdarts.
Waarom een afspraak?
Het CJG volgt de ontwikkeling van alle
kinderen en onderzoekt hoe het gaat met
hun gezondheid. Daarom krijg je op vaste
momenten een uitnodiging voor een
afspraak. Je kind wordt dan gewogen en
gemeten, de ogen en oren worden getest en
je kunt vragen stellen aan en overleggen met
een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Groep 7: zelf een afspraak maken
De komende tijd krijgen ouders van groep 7-leerlingen een brief van het
CJG. Hierin word je uitgenodigd om zelf een afspraak te maken. Ook staat
erin wat jij en je kind van de afspraak kunnen verwachten. Om je een idee
te geven van de onderwerpen die je kunt bespreken, zit bij de brief
een onderwerpenlijst.
Andere leerlingen ook altijd welkom
Zit jouw kind niet in groep 2 of 7, maar wil je wel graag een afspraak met
een jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Bijvoorbeeld voor een ogen- of
orentest, omdat je het idee hebt dat jouw kind niet lekker zijn vel zit of voor
voorlichting over de puberteit? Je bent altijd welkom bij het CJG! Op
de contactpagina van onze website zie je op welke manieren je een
afspraak kunt maken.

BELANGRIJKE DATA IN DE KOMENDE PERIODE
Maandag 27 januari

Definitieve adviesgesprekken VO groep 8

Woensdag 29 januari

Definitieve adviesgesprekken VO groep 8

Woensdag 29 januari

Lesvrije dag, er is géén school

Donderdag 30 januari

Definitieve adviesgesprekken VO groep 8

Vrijdag 7 februari

Rapport mee (groep 2 t/m 8)

