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Meivakantie

Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen week heeft u helaas de nieuwsbrief moeten missen doordat ik geveld was door de griep.
Gelukkig bestaat een ‘gewone griep’ ook nog tegenwoordig.
Als we naar het weer buiten kijken is er geen pijl op te trekken. De ene week kunnen we in onze korte
broek naar buiten en de volgende week zijn er sneeuw- en hagelbuien. Helaas hebben we geen
invloed op het weer, maar wel invloed op de dag.
In diverse groepen wordt er gewerkt met het thema ‘Water’. In groep 7
zijn ‘elfjes’ gemaakt over water.
Bij de kleuters is er een grote octopus
gemaakt als groepsopdracht door de
twee groepen samen en weten de
kinderen al goed ‘van leeg naar vol’ en
‘van vol naar leeg’.

Groep 3 is momenteel heel actief bezig met tempo lezen.
Wat gaan ze al snel!

In groep 5 hebben bijna alle kinderen hun tafeldiploma gehaald! Dat betekent
dat ze alle tafels van 1 t/m 10 goed kennen in tempo. Goed gedaan!

En in groep 8 hoor ik al regelmatig liedjes vanuit het lokaal komen van de musical. Spannend nog
even wie welke rol toebedeeld krijgt. Na de meivakantie zal er echt aan de rollen geoefend worden.
Een bijzondere en spannende tijd die aanbreekt voor groep 8.

Vanuit de Medezeggenschapsraad:
Op dinsdag 24 maart kwam de MR weer virtueel bijeen.
Er is o.a. gesproken over de extra ‘corona’ gelden die
beschikbaar komen/zijn. Deze moeten besteed worden aan het ontlasten van het personeel. Te
denken valt aan betaalde stagiaires voor tussenschoolse opvang, zodat de teamleden even rustig een
broodje kunnen eten, of onderwijsassistenten die tijdelijk de groep overnemen. Maar helaas
heeft alles zijn beperkingen door de corona regels en het werken in cohorten. Ook wordt OBO breed
gekeken naar het werven van (tijdelijk) personeel.
Ruud en Martine hebben een enquête gemaakt voor alle ouders, die de teamgeleding alvast heeft
getest op kinderziektes. Er zullen wat kleine aanpassingen worden gedaan en alle ouders kunnen
binnenkort de vragenlijst in hun mail verwachten!
Vanuit de GGD komt het project Fit en Fruitig, over hoe een gezonde school te worden. Blijkt dat wij
als school relatief veel leerlingen met een ongezond gewicht hebben. Hoe kunnen wij als school
hiermee aan de slag? Team is enthousiast en er zal begin volgend schooljaar mee van start gegaan
worden. Ouders worden nader geïnformeerd.
De werkdruk ligt op dit moment door allerlei omstandigheden, maar vooral door Corona, bij iedereen
bijzonder hoog. Vanuit het bestuur kwam het advies dat wij als school eigenlijk maar een focus

hebben dit jaar: Hou de school draaiende! Alle bijkomende zaken hebben geen prioriteit. Telkens als
team een keuze maken in wat belangrijk is en prioriteit heeft, met de veiligheid van een ieder voorop.
Na de meivakantie zal een instroomgroep voor de kleuters worden geformeerd. Er wordt op dit
moment hard gekeken hoe de groep wordt vormgegeven qua ruimte en personeel.
Personeel. Problemen door Corona in groep 4 bij juf Femke en juf Erny. Gymleerkracht is nog niet
gevonden helaas, en de tijdelijke vervanging in groep 3 is elke week nog een puzzel. Ook daar komt
na de meivakantie een oplossing.
De Cito M-toetsen zien er vooralsnog erg hoopgevend uit. Er wordt nog getoetst, dus het beeld is nog
niet compleet, maar er lijkt geen sprake te zijn van de zgn achterstanden bij kinderen. alle ouders
zullen schriftelijk worden geïnformeerd over de resultaten van hun kind.
Heeft u interesse om eens een keer een vergadering van de MR bij te wonen? Dat kan:
Vergaderdata MR 2020-2021
- dinsdag 11 mei

- dinsdag 29 juni

DOE JIJ OOK MEE MET DE VIRTUELE KINDERLOOP?
Ren of wandel tussen 17 april en 2 mei een afstand van 1 km, 2,5 km of 5 km. Je verdient een mooie
medaille en je steunt ook nog eens het goede doel met je inschrijving!
● Schrijf je in
● Kosten zijn 7 euro (daarmee steun je dus ook meteen het goede doel!)
● Loop in de periode van 17 april t/m 2 mei de afstand naar keuze
● Bepaal je eigen route
● Als je wilt en het mag van je ouders: zet een leuke post op onze facebook pagina met
#wijhollenmetteambollen
● Wij sturen de medaille naar je toe
Vraag of je vriendinnetjes/vriendjes ook meelopen. Daag je papa of mama uit, of misschien wil je opa,
oma, oom of tante wel meelopen? Natuurlijk mogen die ook inschrijven! En verdien samen die
medaille.
Wij zijn team Bollenstreek
Elk jaar lopen en fietsen wij de Roparun. Een estafetteloop van ruim 500km van Parijs naar
Rotterdam. Wij lopen dan non-stop door, dus ook ’s nachts. Hierbij halen wij geld op om mensen met
kanker te ondersteunen.

CJG-lezing Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij
kinderen stimuleren (Triple P)
CJG Noordwijk organiseert de online lezing Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij
kinderen stimuleren (Triple P) op woensdagavond 21 april 2021, voor ouders van kinderen
tussen 3 en 12 jaar.
Kinderen hebben meer zelfvertrouwen, meer succes op school en kunnen beter met anderen
opschieten als zij bepaalde basisvaardigheden ontwikkelen.
Hoe leer ik mijn kind respectvol om te gaan en rekening te
houden met anderen? Hoe bevorder ik de ontwikkeling van
een positief zelfbeeld bij mijn kind? Hoe stimuleer ik mijn kind
sociale en communicatieve vaardigheden? Hoe kan ik mijn
kind leren om problemen zelfstandig op te lossen?
In de lezing Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij
kinderen stimuleren krijg je een aantal suggesties en ideeën
volgens de Triple P methode, die kunnen helpen bij het
aanleren van belangrijke levensvaardigheden. Zo kunnen kinderen zich ontwikkelen tot volwassenen
die vertrouwen hebben in zichzelf: sociaal vaardig en zelfstandig.
De online lezing is op woensdag 21 april 2021 van 20.00 – 21.30 uur.
Deelname kost € 5,00 per persoon (Ouderparen 10% korting).
Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus

Webinar – Temperamentvolle kinderen
Op 22 april 2021 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa
Neve een webinar over temperamentvolle kinderen. Het is bedoeld voor ouders met kinderen
van 2 tot 12 jaar in regio Hollands Midden.
Temperamentvolle kinderen zijn intense, gevoelige en
opmerkzame kinderen met een sterke eigen wil. Ze reageren op
veel dagelijkse dingen heftiger, intenser of emotioneler. Ze zijn
opvliegender, koppiger en sneller van slag dan andere kinderen.

Tijdens dit webinar legt bekend kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve uit hoe het in het
hoofd en lijf van temperamentvolle kinderen werkt. Als je je kind leert aanvoelen en goed begrijpt dan
maakt dat een wereld van verschil voor je kind, voor jou én voor je gezin.
Dit gratis webinar vindt plaats op donderdag 22 april 2021 van 20.00 tot 21.00 uur.
Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl of via deze link.
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus

Workshop Gezond en gezellig aan tafel
Als ouder vind je het belangrijk dat je kind goed eet en als het dan ook nog gezellig kan is het
helemaal mooi!
CJG Lisse organiseert een online workshop Gezond en gezellig aan tafel voor ouders van
kinderen tussen de 2 en 10 jaar.
De maaltijd, of het avondeten, is een geschikt moment om te
genieten van het samenzijn als gezin en leuk contact met elkaar
te hebben. Maar eten met kinderen erbij kan ook lastig en
stressvol zijn. "Ik lust dit niet.", "Dit ga ik echt niet eten", "Je bent
vijf jaar dus nog vijf hapjes" zijn uitspraken die in sommige
gezinnen iedere dag te horen zijn rondom etenstijd.
In de workshop Gezond en gezellig aan tafel krijg je informatie
over gezond eten, bewegen en opvoeding van kinderen. We leggen uit hoe het komt dat een kind
(een periode) lastiger eet en vooral ook wat je zou kunnen doen.
De workshop is online via Zoom.
Datum:
Donderdag 22 april 2021
Tijd:
19.30 – 21.30 uur
Kosten:
€ 5,- p.p. (ouderparen krijgen 10% korting)
Geïnteresseerd? Meld je aan via www.cjgcursus.nl of deze link.
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
Volg CJGcursus op

en

. Like it!

GGZ Rivierduinen
Kinderen en Jeugd
Tweedaagse zomercursus ‘Plezier op school’
Informatie voor ouders van aanstaande brugklassers
GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd

geven we informatie over de cursusinhoud. Er is

organiseert jaarlijks een tweedaagse

voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

zomercursus voor aanstaande brugklassers.

We besteden ook aandacht aan wat ouders zélf

De cursus is bedoeld voor kinderen die

kunnen doen om hun zoon of dochter te

problemen ervaren in de omgang met

ondersteunen na de cursus.

leeftijdsgenoten. Doel van de cursus is dat
kinderen straks met meer plezier en

Praktische informatie

zelfvertrouwen naar de nieuwe school gaan.

De cursus vindt plaats op 26 en 27 augustus 2021,
van 9.00 tot 16.15 uur, in de laatste week van de

In de cursus ervaren kinderen dat zij niet de enigen

zomervakantie .Er is plaats voor maximaal tien

zijn die kampen met dit soort problemen. Op een

kinderen per groep.

speelse en ontspannen manier leren wij hen de

Plaats:

volgende vaardigheden:

Lisse: Fioretti College, Sportlaan 3

-

contact leggen met andere kinderen;

-

opkomen voor jezelf (assertiviteit);

-

omgaan met plagen en pesten.

Leiden: Bonaventura college, Marienpoelstraat 6

Daarnaast besteden we vooral aandacht aan positief
denken en non-verbaal gedrag zoals houding,

Aanmelding

oogcontact en stemgebruik.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de afdeling Preventie van GGZ Rivierduinen Kinderen

Werkwijze

en Jeugd, Sandifortdreef 19 in Leiden.

Door met elkaar te praten, door oefeningen en

Telefoon: 071 890 88 88

rollenspelen te doen en met behulp van tips, leren

E-mail:

de kinderen hoe ze met meer zelfvertrouwen met

Website: www.rivierduinen.nl/kinderenenjeugd

preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl

elkaar kunnen omgaan.
Kosten
De ouders

Geen

Voorafgaand aan de cursus vindt een
kennismakingsgesprek en een ouderavond plaats.

Kennismakingsgesprek

Op de ouderavond kunnen ouders nader

In juni/juli vindt het kennismakingsgesprek plaats.

kennismaken met de begeleiders van de cursus en

In juni nemen wij hiervoor contact met u op.

