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Belangrijke data

10 - 12 mei 2021 Groep 8 Centrale Eindtoets

Dinsdag 11 mei 2021 Nieuwsbrief 15

12 of 13 mei 2021 Suikerfeest

13 - 14 mei 2021 Alle leerlingen vrij i.v.m. hemelvaart

Donderdag 20 mei 2021 Groep 7 en 8 praktisch verkeersexamen

Maandag 24 mei 2021 2e Pinksterdag, leerlingen vrij

Dinsdag 25 mei 2021 Nieuwsbrief 16

Woensdag 23 juni 2021 Studiedag. Alle leerlingen vrij.

Beste ouders/verzorgers,

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een welverdiende vakantie.

Helaas zat het weer niet alle dagen mee, maar laten we hopen dat de komende

periode iets beter lenteweer zal aanbreken. Deze week is meteen een korte

week wegens hemelvaart. Donderdag en vrijdag a.s. zijn alle kinderen vrij.

Volgende week is een volledige week en de week erna zijn de kinderen op

maandag 24 mei vrij wegens pinksteren.

Deze week is de instroomgroep gestart. Alle kinderen die vanaf nu 4 jaar

worden tot de zomervakantie zullen in de instroomgroep komen. De

andere twee kleutergroepen zouden anders te vol worden. Hierdoor

krijgen deze nieuwe kinderen de kans om in een kleine groep aan school

te wennen.



Ook is deze week juf Jeannette Swaalf gestart in groep 3. Zij is daar iedere dinsdag t/m vrijdag. Op

maandag staat juf Suze vast voor deze groep. Welkom juf Jeannette!

Groep 8 is deze week de eindtoets aan het maken. Deze stond de

week voor de meivakantie gepland. Helaas kon deze toen niet

doorgaan omdat de groep in quarantaine moest wegens corona

besmettingen. Fijn dat deze week de toets door kan gaan.

Volgende week doen de groepen 7 en 8 het fietsexamen. Oefent u nog even het

rondje samen met uw kind op de fiets? Het duurt ongeveer 20 minuten. Vandaag

zijn de fietsen van de kinderen gecontroleerd. Wilt u deze thuis ook nog

controleren? De kinderen moeten op een goedgekeurde fiets de route fietsen.

Nieuwe Klasbord Ouderapp

Per 1 juni zullen wij met de gehele school overstappen op de vernieuwde Klasbord

Ouderapp. Uw kind(eren) heeft/hebben hier gisteren een brief over mee naar huis

gekregen. U kunt zelf een account aanmaken en met de koppelcode uw kind(eren)

koppelen. Zo bent u altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de klas en in de

school. U kunt de app downloaden of inloggen via: ouderapp.klasbord.nl. Ook de

absentiemeldingen kunt u doen via deze app. Voor vragen kunt u terecht bij de

groepsleerkracht van uw kind.

Per 1 juni zullen we de oude app niet meer gebruiken om u van informatie te voorzien.

http://ouderapp.klasbord.nl/


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!

http://www.cjgcursus.nl
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3470&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl
mailto:info@cjgcursus.nl


GGZ Rivierduinen
Kinderen en Jeugd

Tweedaagse zomercursus ‘Plezier op school’

Informatie voor ouders van aanstaande brugklassers

GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd

organiseert jaarlijks een tweedaagse

zomercursus voor aanstaande brugklassers.

De cursus is bedoeld voor kinderen die

problemen ervaren in de omgang met

leeftijdsgenoten. Doel van de cursus is dat

kinderen straks met meer plezier en

zelfvertrouwen naar de nieuwe school gaan.

In de cursus ervaren kinderen dat zij niet de enigen

zijn die kampen met dit soort problemen. Op een

speelse en ontspannen manier leren wij hen de

volgende vaardigheden:

- contact leggen met andere kinderen;

- opkomen voor jezelf (assertiviteit);

- omgaan met plagen en pesten.

Daarnaast besteden we vooral aandacht aan positief

denken en non-verbaal gedrag zoals houding,

oogcontact en stemgebruik.

Werkwijze

Door met elkaar te praten, door oefeningen en

rollenspelen te doen en met behulp van tips, leren

de kinderen hoe ze met meer zelfvertrouwen met

elkaar kunnen omgaan.

De ouders

Voorafgaand aan de cursus vindt een

kennismakingsgesprek en een ouderavond plaats.

Op de ouderavond kunnen ouders nader

kennismaken met de begeleiders van de cursus en

geven we informatie over de cursusinhoud. Er is

voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

We besteden ook aandacht aan wat ouders zélf

kunnen doen om hun zoon of dochter te

ondersteunen na de cursus.

Praktische informatie

De cursus vindt plaats op 26 en 27 augustus 2021,

van 9.00 tot 16.15 uur, in de laatste week van de

zomervakantie .Er is plaats voor maximaal tien

kinderen per groep.

Plaats:

Lisse: Fioretti College, Sportlaan 3

Leiden: Bonaventura college, Marienpoelstraat 6

Aanmelding

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

de afdeling Preventie van GGZ Rivierduinen Kinderen

en Jeugd, Sandifortdreef 19 in Leiden.

Telefoon: 071 890 88 88

E-mail:    preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl

Website: www.rivierduinen.nl/kinderenenjeugd

Kosten

Geen

Kennismakingsgesprek

In juni/juli vindt het kennismakingsgesprek plaats.

In juni nemen wij hiervoor contact met u op.

http://www.rivierduinen.nl/kinderenenjeugd

