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Belangrijke data

Dinsdag 4 oktober 2022 Nieuwsbrief 4

Dinsdag 5 oktober 2022 Dag van de leerkracht

5 t/m 14 oktober 2022 Kinderboekenweek

Vrijdag 7 oktober 2022 Sponsorloop

Woensdag 12 oktober 8.45 uur Boekenmarkt

17 t/m 21 oktober 2022 10-minutengesprekken

Dinsdag 18 oktober 2022 Nieuwsbrief 5

24 t/m 28 oktober 2022 Herfstvakantie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Morgen start de jaarlijkse kinderboekenweek. Dit is altijd een

week waar we op school veel aandacht aan besteden, want hoe

fijn is het als ook uw kind met plezier en ontspanning mooie, fijne,

spannende en grappige boeken kan lezen. Het thema dit jaar is

Gi-Ga-Groen. Wanneer u in de boekhandel een kinderboek koopt,

krijgt u daar het kinderboekenweekgeschenk gratis bij.

Morgen, woensdag 5 oktober is het de dag van de leraar. Een

jaarlijkse dag waarin alle leerkrachten van Nederland eens extra in het

zonnetje worden gezet. Wat een kanjers zijn het stuk voor stuk die

iedere dag weer uw kind met plezier laten ontwikkelen om ze voor te bereiden op de toekomst. De

leerkracht van uw kind zou het heel leuk vinden als uw kind een mooie tekening, gedichtje, briefje

maakt.



Op vrijdag 7 oktober vindt de sponsorloop plaats. De opbrengst is bedoeld om activiteiten voor de

leerlingen te kunnen bekostigen. Tussen 10.40 uur en 11.00 uur zal de sponsorloop in het Van

Nispenpark plaatsvinden voor de groepen 4 t/m 8.

Tussen 11.20 uur en 11.50 uur zullen de kleutergroepen en groep 3 de

sponsorloop op het schoolplein houden. De groepen worden hierbij wel

gesplitst. groep 1/2C en groep 3 rennen van 11.20 en 11.30 uur. De

groepen 1/2A en 1/2B rennen van 11.40 tot 11.50 uur.

De kinderen zouden het ontzettend leuk vinden als u allen komt aanmoedigen.

Volgende week 10 t/m 14 oktober zullen de kennismakingsgesprekken gehouden worden. U zult met

de leerkracht(en) van uw kind in gesprek gaan. U zult hier via de leerkracht een dag/tijd voor krijgen.

Boekenmarkt in de Kinderboekenweek op woensdag 12 oktober

De kinderboekenweek gaat 5 oktober van start. Het thema is ‘Gi-Ga-Groen’.

We besteden hier op school veel aandacht aan. De kinderen gaan aan de slag met het ontwerpen

van een boekenkaft. De leerkrachten lezen deze week voor in een andere klas. Tevens organiseren

wij een boekenmarkt.

De boekenmarkt

Op woensdag 12 oktober vindt de boekenmarkt plaats. U kunt dan boeken komen verkopen en/of

kopen met uw kind.

De markt start om 8.45 uur. Om 8.30 uur mogen de begeleiders al naar binnen om de kinderen te

helpen met het klaarzetten van de boeken die verkocht gaan worden.

Hierbij de afspraken voor verkoop boeken:

- Prijs boeken: 0,50 cent tot maximaal 2,00 euro.

- De prijs zit met een sticker op het boek.

- Als u de verkoop begeleidt is het handig om wat kleingeld/wisselgeld mee te brengen.

- Een kleed om op te zitten en om de boeken neer te leggen staat gezellig en maakt de scheiding

naar een volgende verkoper duidelijk.



Afspraken kopen van boeken:

Leerlingen van groep 1 t/m 4 mogen alleen kopen onder begeleiding van een volwassene

(ouder/verzorger/oma/opa/buurvrouw/oudere broer of zus).

- Uw kind mag maximaal 5 euro meebrengen (bij voorkeur in kleine munten) om te besteden op de

boekenmarkt.

Tip: neem een tasje mee voor de gekochte boeken.

We sluiten de markt om 9.30 uur.

Er kan alleen op de benedenverdieping gekocht en verkocht worden. Bij mooi weer verplaatsen we de

markt naar het schoolplein.

Met vriendelijke groet,

De Kinderboekenweek commissie

Online CJG-bijeenkomst ‘Samengestelde gezinnen’

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op 18 oktober 2022 een
themabijeenkomst over samengestelde gezinnen voor ouders die met hun kinderen een
samengesteld gezin vormen of gaan vormen.

Tijdens de bijeenkomst krijg je van Margarita Bernal,
stiefcoach/relatietherapeut bij Stiefgoed Leiden
informatie over het vinden van je weg in de uitdagende
en bijzondere situatie van een samengesteld gezin. Ze
legt uit wat de fases van een samengesteld gezin zijn, je
rol binnen het gezin, hoe je het beste om kan gaan met
je stiefkinderen, met je ex-partners en hoe je elkaar als
partners kan steunen.

Heb je een samengesteld gezin of ga je een
samengesteld gezin vormen en wil je verbetering in de
wijze waarop het gezin functioneert? Kom naar de bijeenkomst. Als je zonder partner wilt komen, dan
ben je ook van harte welkom. Het heeft wel een groter effect als je samen komt.

Datum: Dinsdag 18 oktober 2022
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Online via Zoom
Kosten: Geen

Wil je meedoen?
Ga voor aanmelden of meer informatie naar de website via deze link.

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website: www.cjgcursus.nl
E-mail: info@cjgcursus.nl
Telefoon: 088 254 23 84

@ cjgcursus

https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3045&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl
mailto:info@cjgcursus.nl


Webinar – Tieners, sociale druk en groepsdruk

Op 20 oktober 2022 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in samenwerking met
Tischa Neve een gratis webinar voor ouders met kinderen tussen de 10 en 16 jaar.

De puberteit is een roerige tijd. Veranderingen op vele fronten, jezelf leren kennen, je staande
houden en je plek vinden tussen leeftijdsgenoten én omgaan met alle verwachtingen van ouders,
anderen en social media. Er wordt steeds meer druk op jongeren gelegd en dat valt niet altijd mee.

In dit webinar staan we stil bij onze rol als ouders bij de sociale
druk die kinderen kunnen voelen. Ook kijken we naar wat je
zelf kunt veranderen. En hoe je je kinderen kunt ondersteunen
en begeleiden rond sociale druk en groepsdruk.

Psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, bekend van tv en
andere media, helpt ouders op weg met antwoorden en ideeën.
Een webinar vol eyeopeners, voorbeelden en praktische tips
die je direct in de praktijk kunt toepassen!

Dit gratis webinar vindt plaats op donderdag 12 oktober 2022 van 20.00 tot 21.00 uur.

Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link.

_________________________________________________________________________________

Zo help je kinderen een scheiding door!

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met psycholoog en
opvoedkundige Tischa Neve een webinar voor ouders van kinderen tussen de 2 en 16 jaar
die gaan scheiden of gescheiden zijn.

Een scheiding heeft een grote impact, zeker als er kinderen in
het spel zijn. Als je uit elkaar gaat heb je de
verantwoordelijkheid om dit proces zo goed mogelijk te laten
verlopen en te begeleiden voor je kinderen. Maar hoe vertel je
het je kinderen? Hoe ga je om met hun emoties en die van
jezelf? Hoe zorg je dat jullie kinderen zo goed mogelijk door de
scheiding heen komen?

Psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, bekend van tv en andere media, geeft in dit webinar
tips om kinderen goed te begeleiden tijdens het proces van een scheiding.

Dus ben jij gescheiden of zit je midden in een scheiding en wil je zorgen dat jouw kinderen zo goed
mogelijk door de scheiding komen? Meld je dan snel aan om bij dit webinar vol inspiratie en tips te
zijn! De webinar “Zo help je kinderen een scheiding door!” is heel 2022 gratis te bekijken op de
website.

Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link.

https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3537&ForcePreview=cursus
https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3568&ForcePreview=cursus

