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Studiedag. Alle leerlingen vrij.

Beste ouders/verzorgers,
De laatste week voor de meivakantie is aangebroken. Na de meivakantie is het
nog 10 weken tot de zomervakantie. Dat is ¼ schooljaar. Een flink eind nog te
gaan gelukkig.

Deze week zou onze groep 8 de eindtoets maken. Helaas heeft Corona daar roet in het eten gegooid.
Een leerling uit groep 8 is positief getest waardoor de groep en een van de leerkrachten in
quarantaine moet. Deze leerlingen krijgen deze week thuisonderwijs. Gelukkig kunnen we de drie
dagen na de vakantie deze toets oppakken en gaan we er uiteraard vanuit dat iedereen weer fijn naar
school mag gaan.

Instroomgroep
Na de meivakantie zal een instroomgroep starten. Dit is een groep waar alle nieuwe 4-jarigen
instromen. De kleutergroepen raken anders te vol aan het eind van het jaar. In het nieuwe schooljaar
worden de kinderen van de instroomgroep aan de kleutergroepen 1/2A en 1/2B toegevoegd .
Betreffende ouders worden hier persoonlijk van op de hoogte gesteld. Juf Tagrid zal de instroomgroep
leiden.

HVO
Afgelopen jaar hebben wij nog geen HVO (Humanistisch Vormend
Onderwijs) kunnen aanbieden bij ons op school. Dit had te maken
met het feit dat de HVO-organisatie geen leerkrachten beschikbaar
had. Intussen is er een kandidaat die aan onze school verbonden
gaat worden. De tweede week na de meivakantie komt deze
leerkracht kennismaken en zullen de lessen op vrijdagmiddagen starten voor de groepen 6, 7 en 8. Er
is binnen de HVO-organisatie nog geen ruimte om ons meer te bieden dan deze middag. Hier zijn ze
wel mee bezig en zullen u informeren wanneer er meer mogelijk is hierin. Voor de groepen 6, 7 en 8
zijn er deze week opnieuw aanmeldformulieren meegegaan voor dit schooljaar tot de zomervakantie.
Mocht u uw kind voor HVO willen aanmelden, zou u de formulieren deze week willen retourneren,
zodat we opnieuw de kinderen kunnen indelen?

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.

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.

Online lezing Opgroeien met autisme
Tijdens deze lezing krijg je een kijkje in het leven van Bianca Toeps. Ze kreeg op haar 26e de
diagnose autisme. Ze vertelt hoe het is om autistisch te zijn.
Het centrum voor jeugd en gezin organiseert de online lezing Opgroeien met autisme, door
Bianca Toeps voor ouders van kinderen met (een vermoeden van) autisme.
Bianca Toeps is fotograaf, website-ontwikkelaar,
hobby-vintagejager, blogger en auteur. En Bianca heeft
autisme. Ze schreef hierover in diverse blogposts en
artikelen. Dit leidde tot haar 1e boek 'Maar je ziet er
helemaal niet autistisch uit' dat in 2019 op Wereld Autisme
Dag uitkwam.
Ben je benieuwd naar haar verhaal? Tijdens deze lezing
vertelt Bianca over situaties waar je in het dagelijks leven
als autist tegenaan loopt. Maar ook hoe zij haar kindertijd
en puberteit heeft ervaren. Hoe ging het met de
speelafspraakjes en sporten? Hoe was het thuis in het gezin?
Ze geeft tips en legt uit waarom het helemaal geen compliment is als iemand zegt 'Maar je ziet er
helemaal niet autistisch uit!'
Heb je vragen voor Bianca? Die beantwoordt zij heel graag!
De lezing is online via Zoom.
Datum:
Dinsdag 11 mei 2021
Tijd:
20.00 – 21.00 uur
Kosten:
Geen
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
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Bewegen in coronatijd
voor en met basisschoolkinderen

Bewegen zorgt voor
krachtige botten en sterke
spieren, de spijsvertering
werkt beter en je kind
blijft beter op gewicht.
Voldoende bewegen in
deze coronatijd kan extra
lastig zijn.

Bewegen is gezond!





Laat je kind minstens een uur per dag bewegen.
Fiets samen met je kind naar school.
Daag je kind uit voor een wedstrijdje hardlopen.
In de huidige coronatijd bieden sportverenigingen
activiteiten aan, ook voor niet-leden. Informeer
hiernaar bij verenigingen in je buurt.

Meer informatie en tips over buitenspelen tijdens de
coronacrisis? klik hier.

Meer informatie over gezond opgroeien:
Kijk op www.cjghillegom.nl

Bewegen in en om het huis
met baby’s en peuters

Voor baby’s en peuters is bewegen leuk en
gezond.
Kinderen die veel bewegen zijn minder snel
ziek en hebben later minder kans op
overgewicht.
In deze coronatijd kan het extra lastig zijn
om je kind voldoende te laten bewegen.

Om kinderen tot 4 jaar meer te laten bewegen, kun je spelenderwijs met ze
bewegen, ook in en om het huis.




Ga je boodschappen doen met de buggy? Laat je kindje ook stukjes
zelf lopen.
Zorg voor uitdagend speelgoed dat aansluit bij de belevingswereld van
het kind.
Spelenderwijs bewegen kun je bijvoorbeeld doen door
 tikkertje te spelen
 dansen en bewegen op muziek
 spelletjes met een dobbelsteen, waarbij elk cijfer een andere
beweging betekent (zoals springen als een kikker)
 een parcours te creëren in de speeltuin. Wees creatief en kijk
waar kinderen veilig kunnen hangen en bewegen.

Meer weten over bewegen? Klik hier voor meer informatie en tips.

Meer informatie over gezond opgroeien:
Kijk op www.cjghillegom.nl

