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Beste ouders/verzorgers,
De allerlaatste weken van het roerige schooljaar 2020-2021 zijn aangebroken. De komende periode
staat voor groep 8 in het teken van afscheid nemen. 8-9-10 juni is groep 8 op kamp geweest. Een
hele leuke tijd voor deze groep. Ze hebben genoten. Momenteel wordt er druk geoefend voor de
eindmusical. Vooralsnog gaan we er gewoon van uit dat deze met publiek van ouders opgevoerd kan
worden. De berichten hierover zijn in ieder geval positief vanuit het RIVM. Wel zal het publiek in
aantallen aangepast zijn, zoals afgelopen jaar en is het puur voor de ouders van de groep 8
leerlingen. De betreffende ouders zullen hiervan nog extra van op de hoogte worden gebracht.
Afgelopen vrijdag heeft onze school meegedaan aan de alternatieve
koningsspelen. “De Oranjespelen”. De kinderen hebben erg leuke
spellen gedaan op diverse locaties. Dit is mede georganiseerd door
Hillegom in Beweging, de gemeente Hillegom, de Hillegomse
sportverenigingen en het Cios.

Morgen, woensdag 23 juni, hebben wij met het team een studiedag. Deze dag maken we met het
team de gehele planning voor het komende schooljaar. Alle kinderen zijn dan vrij en zien we graag
donderdag weer op school.

De formatie 2021-2022 is een jaarlijks populair onderwerp. Deze is zo goed als klaar om met u te
delen. Volgende week wordt deze nog met de medezeggenschapsraad gedeeld en begin juli aan u
kenbaar gemaakt. Wel is er nog wat vacatureruimte gekomen, zoals u wellicht in de krant heeft
kunnen lezen. We gaan er uiteraard vanuit dat we deze ruimte z.s.m. hebben ingevuld. Mocht u nog
enthousiaste leerkrachten kennen, dan houden wij ons altijd aanbevolen!

Vandaag heeft groep
7 aan de jaarlijkse
vuilprikactie
meegedaan. Ze
hebben de buurt
vuilvrij gemaakt.
Hiervoor heeft de klas
als bedankje van de
Meerlanden een mooi
skateboard gekregen.
Uiteraard werd dit
alles begeleid door
‘vuilnisman Willem’.

Goed gedaan groep 7!

Kamp groep 8
Op woensdag 9, donderdag 10 juni en
vrijdag 11 juni zijn wij op schoolkamp
geweest met groep 8 naar Ter Aar. Wij zijn
om 9.00 uur op de fiets vertrokken en
werden uitgezwaaid door alle kinderen van
de school. Wat troffen we het met het
prachtige weer! Het was een heerlijke
fietstocht, maar veel kinderen waren toch
wel erg blij dat we er waren. Daar
aangekomen hebben de kinderen de bedden opgemaakt, de accommodatie verkend en lekker
geluncht. Tenminste lunchen...de meeste kinderen hadden niet veel trek meer, na zoveel gesnoept te
hebben.

In de middag hebben we heerlijk genoten van het warme weer. De kinderen mochten hun
zwemspullen aantrekken en we gingen buikglijden. Wat een plezier hadden ze! Daarna nog wat leuke
spellen gedaan en nog even relax time. We hebben pannenkoeken gegeten en in de avond ook nog
wat spellen gedaan. Daarna was het tijd om te gaan slapen...maar slapen….wat is dat? Rond 1.45
uur was het dan eindelijk stil. De volgende ochtend hadden veel kinderen ook niet zoveel zin om hun
bed uit te komen. Het moest echter wel, want er stonden een hoop activiteiten op het programma. In
de ochtend zijn we gaan waterskiën. Dat vonden veel kinderen echt geweldig! Daarna kregen de
kinderen een lekker patatje en hebben we nog even genoten van de zon. Toen iedereen zijn patatje
op had, zijn we op de fiets naar het bowlingcentrum gegaan.
Na het bowlen zijn we teruggefietst naar de accommodatie en hebben de kinderen even tijd gehad
voor zichzelf. Vervolgens kwamen veel leerkrachten langs om bij ons te komen barbecuen. Dit was
echt enorm gezellig. Na het barbecueën hebben we een spel gedaan met de leerkrachten tegen de
leerlingen. Wat een lol hebben we gehad. Meester Barry ingerold in wc-papier, juf Marga die heel
goed beschuit kan fluiten en juf Femke die echt heel lang zittend tegen een muur kan staan.
Na het spel zijn de leerkrachten vertrokken en hebben we in de avond nog wat spellen gedaan.
Daarna was het weer tijd om te gaan slapen. We dachten dat de kinderen moe zouden zijn, maar dat
hadden we mis. Na meerdere keren gezegd te hebben dat ze moesten gaan slapen, is het dan
uiteindelijk toch gelukt. In de ochtend hebben wij de kinderen wakker gemaakt met pannen en lepels.
Dat vonden ze minder grappig. Toen moesten de kinderen aankleden, inpakken en helpen met
opruimen. Er kwamen wat ouders die onze bagage naar school hebben gebracht, waarvoor dank.
Nadat alle spullen weg waren en de accommodatie opgeruimd en schoon was, zijn wij weer op de
fiets vertrokken richting Nieuw-Vennep.We moesten nog wel even wachten op de vader van Liene,
want Liene was haar fietssleutel kwijt. Fijn dat ze nog een reservesleutel had! Toen konden we echt
beginnen met de fietstocht. Tussendoor hebben we nog wel een paar snelbinders tussen de spaken
vandaan moeten halen en een band op moeten pompen, maar dat hoort erbij. Uiteindelijk kwamen we
aan bij onze volgende bestemming. Dat was jump XL. Daar mochten de kinderen lekker 2 uur jumpen
met de laatste energie die ze nog hadden. Na het jumpen nog even het laatste stukje fietsen naar
school, waar een aantal ouders ons stond op te wachten. Al met al een fantastisch kamp, waar
iedereen met een goed gevoel op terug kan kijken!

Podcast Serie ‘Is dit
normaal?’

De ontwikkeling van kinderen en vragen die
ouders erbij hebben
Gratis te luisteren podcastserie voor ouders van kinderen van 2 tot 18 jaar.
Elke fase, van zwangerschap tot jongvolwassene, kent zijn
eigen uitdagingen en vragen. Wat maken ouders mee bij
de opvoeding en het opgroeien van hun kind(eren) en
waar lopen zij tegenaan?
In deze podcast serie spreken diverse professionals met
ouders over uitdagingen bij het ouderschap en de
opvoeding van kinderen. De onderwerpen zijn situaties
waarin veel ouders zich kunnen (en zullen!) herkennen.
Vaak denken ouders dat zij de enige zijn die tegen deze
specifieke vragen of situaties aanlopen, maar dat is lang
niet altijd zo. Vaak is het gedrag van je kind hartstikke
normaal en hoort het bij de leeftijdsfase waarin ze zitten.
‘Is dit normaal? De ontwikkeling van kinderen en vragen die ouders erbij hebben.’ bestaat uit
meerdere afleveringen van ongeveer 30 minuten. Iedere podcast komt er een ander onderwerp
aan bod, waarbij ouders openhartig hun verhaal vertellen en professionals hier enkele tips en
adviezen over geven. De onderwerpen die tot op heden zijn opgenomen gaan over puberaal
gedrag, driftbuien bij peuters en typisch jongensgedrag.
Beluister de gratis podcastserie via www.cjghm.nl (en klik op jouw gemeente) of via deze
link.
Meer informatie en luisteren naar de podcastserie
Website:
www.cjggouda.nl/pagina/podcasts/877917
E-mail:
cjggouda@ggdhm.nl

Online lezing:
Hoe beleeft een tweeling de puberteit?
Tijdens de lezing licht Coks Feenstra, tweelingspecialist en auteur van 'Het Grote Tweelingenboek'
typische tweelingsituaties toe die in de puberteit voorkomen.
Het centrum voor jeugd en gezin organiseert de online lezing Hoe beleeft een tweeling de
puberteit? voor ouders van meerlingen tussen de 11 en 18 jaar.
Net als eenlingen zoeken tweelingen in de puberteit hun identiteit,
maar voor hen is de situatie anders. Ze maken een dubbel
losmakingsproces door (van ouders èn tweelingbroer/zus) en
moeten hun eigen identiteit vinden, vanuit een nauwe
betrokkenheid met hun co-twin. Geen makkelijke opgave, hoewel
het tweelingzijn ook voordelen heeft in deze periode.
Drs. Coks Feenstra zal uitgebreid over de ontwikkeling van
tweelingen in de puberteit spreken. Ook zal ze tips geven hoe je
als ouder om kan gaan met een puberende meerling.
De lezing is online via Zoom.
Datum:
Donderdag 8 juli 2021
Tijd:
19.30 – 21.30 uur
Kosten:
€ 5,- per aanmelding
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

Meeinforma

en

. Like it!

Gezonde voeding
groente en fruit
Wist je dat…
Een gezonde voeding,
waaronder voldoende groente
en fruit, een goede basis legt
voor een gezond
voedingspatroon voor de rest
van het leven van je kind.

Hoeveel groente en fruit moet mijn kind eten?
-

1-2 stuks fruit per dag
50-100 gram (1 a 2 opscheplepels) groente per dag

Tips om je kind groente en fruit te laten eten.
-

-

-

Groente kan de hele dag worden gegeten, ook op brood of
tussendoor. Bijvoorbeeld avocado op brood of wortels en tomaatjes
tussendoor als snack.
Betrek je kind bij het bereiden van een maaltijd, kinderen vinden het
leuk om te eten wat ze zelf hebben bereid.
Je kind hoeft niet alles lekker te vinden, maar je kind kan wennen
aan een smaak en leren om iets lekker te vinden. Soms moet je 1015 keer iets proeven voordat je aan een smaak gewend bent.
Eet met het gezin aan tafel, dit leidt vaak tot gezonder eten.

Nog meer tips om je kind groente en fruit te laten eten: klik hier.

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

Voor meer informatie: www.cjghm.nl/thema

Gezonde voeding
groente en fruit
Wist je dat…
Een gezonde voeding,
waaronder voldoende groente
en fruit, een goede basis legt
voor een gezond
voedingspatroon voor de rest
van het leven van je kind.

Hoeveel groente en fruit moet mijn kind eten?
-

1,5-2 stuks fruit per dag
100-200 gram groente per dag

Tips om je kind groente en fruit te laten eten.
-

-

-

Groente kan de hele dag worden gegeten, ook op brood of
tussendoor. Bijvoorbeeld avocado op brood of wortels en tomaatjes
tussendoor als snack.
Geef je kind elke dag fruit of groente mee naar school.
Betrek je kind bij het bereiden van een maaltijd, kinderen vinden het
leuk om te eten wat ze zelf hebben bereid.
Je kind hoeft niet alles lekker te vinden, maar je kind kan wennen
aan een smaak en leren om iets lekker te vinden. Soms moet je 1015 keer iets proeven voordat je aan een smaak gewend bent
Eet met het gezin aan tafel, dit leidt vaak tot gezonder eten.

Nog meer tips om je kind groente en fruit te laten eten: klik hier.

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

