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Belangrijke data

Dinsdag 25 mei 2021 Nieuwsbrief 16

Dinsdag 8 juni 2021 Nieuwsbrief 17

Woensdag 9 - vrijdag 11 juni 2021 Kamp groep 8

Woensdag 23 juni 2021 Studiedag. Alle leerlingen vrij.

Beste ouders/verzorgers,

Nog 8 weken tot de zomervakantie. Laten we met elkaar hopen dat het weer steeds wat droger gaat

worden en dat we steeds meer ontspannen buiten kunnen spelen.

Hopelijk breekt ook de tijd aan dat we met elkaar afscheid kunnen gaan nemen van Corona.

Momenteel is groep 8 wederom in quarantaine wegens een besmette leerling. Laten we hopen dat dit

de laatste keer is en dat we met elkaar gezond mogen blijven. Blijf alert! Gelukkig gaan de cijfers in

het land wel flink omlaag en komen er steeds meer versoepelingen. Wat deze versoepelingen voor de

basisscholen inhoudt is op dit moment nog niet duidelijk. Uiteraard zullen we u hier z.s.m. van op de

hoogte stellen als dit aan de orde is.

Op 9, 10 en 11 juni gaat groep 8 op schoolkamp. Er is veel te doen in NL omtrent het kamp van de

groepen 8. Wij kijken als school vooral naar de dingen die we wél kunnen doen op een veilige manier.

Gelukkig kan het veilig op de locatie waar wij met groep 8 naartoe gaan en kunnen de kinderen

hopelijk genieten van hun groep 8 kamp wat je je hele leven bij zal blijven.

HVO

Vanaf deze week gaat het HVO-onderwijs weer starten bij ons op school. Vanuit deze organisatie is

een leerkracht gevonden en opgeleid om bij ons op school op vrijdagmiddag de lessen te verzorgen

aan de kinderen die zich hiervoor hebben opgegeven voor de groepen 5 t/m 8. Haar naam is Ingrid

Meus en stelt zich hierbij aan u voor:



Even voorstellen: HVO juf Ingrid

Ik ben Ingrid Meus. Na al meer dan tien jaar actief te zijn in

het onderwijs, heb ik vorig jaar gekozen om me te

specialiseren in humanistisch vormingsonderwijs.

In april heb ik de opleiding tot vakleerkracht humanistisch

vormingsonderwijs afgerond en vanaf vrijdag 28 mei ga ik

met veel zin van start op Dalton Hillegom.

In mijn vrije tijd wandel ik graag in de natuur, ben ik vaak te

vinden in mijn tuin en verdiep ik me graag ik alles wat met

tuinieren te maken heeft. Ik kook graag en het allerliefste doe

ik dat voor een aantal vrienden.

Ik wens alle kinderen mooie lessen toe!

Hartelijke groeten,

Ingrid Meus

Over humanistisch vormingsonderwijs

Humanistisch vormingsonderwijs is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar

wat een ander bedoelt.

● Jezelf leren kennen

● De ander leren kennen

● Keuzes leren maken

● Verschillen leren respecteren

● Verantwoordelijkheid leren nemen

Tijdens HVO wordt gewerkt met het humanisme als inspiratiebron. Het humanisme is een

levensbeschouwing, waarin de menselijke waardigheid centraal staat. Kernwaarden zijn

zelfbeschikking, vrijheid en verantwoordelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid.

Door vormingsonderwijs worden kinderen bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en

normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen.



Groep 8 eindtoets

Deze week worden de uitslagen verwacht. Als een uitslag daar

aanleiding toe geeft, gaan we in overleg voor een eventueel

herzien advies voor het voortgezet onderwijs. Daarna worden de

leerlingrapporten Centrale Eindtoets 2021 meegegeven.

Kijk voor tips en leuke uitstapjes in de regio op: spaarne-kids.nl

Nieuwe Klasbord Ouderapp

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

Ouderapp. 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/


CJG-lezing Help! Mijn kind is hoogbegaafd

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiden organiseert op 7 juni a.s. de online CJG-lezing
Help! Mijn kind is hoogbegaafd, voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen.

Veel mensen weten niet dat het opvoeden van een hoogbegaafd kind vaak een net iets andere
aanpak vergt dan we misschien gewend zijn. Ouders van hoogbegaafde kinderen zijn daarom nog
wel eens zoekende naar effectieve manieren voor de omgang met hun kind.

Heb jij (vermoedelijk) een hoogbegaafd kind, dan heb je zeker wat aan deze interactieve lezing!

De lezing wordt gegeven door Marieke van der Zee, trainer en
coach bij Buro Mare en schrijfster van ‘Help! Mijn kind is
hoogbegaafd’. Zij geeft op een verfrissende manier inzicht in de
denkwijze van een hoogbegaafd kind en de uitdagingen die
zowel ouders (of professionals) als de hoogbegaafde kinderen
in de praktijk tegenkomen. Ze laat ons zien op welke manier de
rol van ouders van hoogbegaafde kinderen anders is dan voor
andere ouders. En wat ouders kunnen doen om hun
hoogbegaafde kinderen de steun, sturing, inspiratie en
motivatie te bieden die zij nodig hebben.

Alle ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen zijn van harte welkom op de online
lezing!

Datum: maandag 7 juni 2021
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Online: via Zoom
Kosten: € 5,00 per persoon, ouderparen 10% korting

Geïnteresseerd? 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

http://www.cjgcursus.nl
http://www.cjgcursus.nl
mailto:info@cjgcursus.nl


Als je kind klaagt over buikpijn dan kan dat verschillende

oorzaken hebben.

Het kan een lichamelijke oorzaak zijn, zoals

obstipatie. Een bezoek aan de huisarts is verstandig.

Buikpijn kan ook een uiting zijn van  stress, verdriet

of een teken dat je kind niet lekker in zijn vel zit.

∙ Zorg voor gezonde, vezelrijke voeding en vocht.

∙ Zorg voor voldoende ontspanning, zoals

buiten  spelen, voorlezen, een massage of met

een dekentje op de bank en knuffelen met papa

of mama. ∙ Praat met je kind over wat er in hem

omgaat.

∙ Sommige kinderen vinden het moeilijk om te

praten. Misschien lukt het  wel om een tekening te maken of het op te schrijven.

∙ Zorg voor rust en structuur in de dagelijkse bezigheden.

∙ Zorg goed voor jezelf. Heb je zelf stress, zorg dan dat je tot rust komt. Je  kind kan dan

mee ontspannen en jij kan je kind beter helpen.

Meer

informatie over buikpijn klik

hier Doorprat



 

Voor meer informatie: www.cjghm.nl/thema 

Voor meer informatie klik hier  

Doorpraten? Welkom bij de CJG pedagoog 

 

 

 

 

  

 

 

 Zorg dat de ontlasting zacht is, dan gaat poepen makkelijker. Laat je 

kind goed drinken en bewegen. Een bezoekje aan de huisarts is 

verstandig. Deze kan uitsluiten of er sprake is van obstipatie of een 

andere medische oorzaak en eventueel een laxerend drankje 

(forlax) voorschrijven.  

 Bespreek met je kind dat de luier weg gaat. Maak er samen een leuk 

ritueel van om afscheid van de luier(s) te nemen. 

 Toon begrip voor de angst maar wees standvastig: ‘Ik weet dat je 

het spannend vindt maar toch gaan we het zo doen’ en ‘Ik vertrouw 

er op dat je het gaat proberen’.  

 Houd je aan een vast tijdschema. Je kind moet even blijven zitten op 

de wc (timer op 2 minuten). Beloon je kind voor het proberen met 

iets kleins maar ook met een compliment.  

 

Als je 3- of 4-jarig kind (en soms nog 

wel ouder) nog in de luier of 

onderbroek poept, dan heeft dat 

meestal niet te maken met niet 

zindelijk zijn.  

Je kind is vaak wel zindelijk maar heeft 

angst om op de wc te poepen. 

Hoe goed bedoeld ook, een luier 

aanbieden helpt je kind niet om de 

angst te overwinnen. 

Luier- of broekpoepen 

Peuters en kleuters die nog steeds om een luier vragen 

en niet op de wc willen ‘ontlasten’ 

 

https://www.cjghillegom.nl/pagina/peuter/ontwikkeling/plassen-en-poepen/broekpoepen/571522
https://www.cjghillegom.nl/pagina/cjg-pedagoog/637438

