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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN ☺ GEVOEL 

wjw 3, week 40, 4 oktober 2019 

 

 
   

7 en 8 oktober 
17 oktober 

21 t/m 25 oktober 
11 november 
 

 

Schoolfotograaf 
Jubileumfeest continurooster van 8.30 tot 14.00 uur 

Herfstvakantie 
Studiedag 

 
Beste ouders,  

 
De informatieavonden waren drukbezocht. Fijn om uw betrokkenheid bij de school van uw kind te ervaren. Uit de 

vragenlijst die u, als ouder, vorig schooljaar heeft ingevuld, kwam naar voren dat wij de informatie over de dagelijkse 
gang van zaken en het voldoende informeren over de ontwikkeling van uw kind nog kunnen verbeteren. Beide punten 

hebben wij serieus opgepakt door onder andere in Parro de agenda te zetten, zodat u makkelijk en snel iets terug kunt 
zoeken. Daarnaast proberen wij u zoveel mogelijk van tevoren op de hoogte te brengen van activiteiten. Zo kunt u in dit 

WJW al iets lezen over de Sintactiviteiten.  
Tijdens de verwachtingsgesprekken die de komende weken gehouden worden, staan de verwachtingen over en weer 
centraal en wordt er gekeken naar het verloop van de eerste weken en de doelen voor de komende weken. Uit de 

vragenlijst kwam naar voren, dat u soms het gevoel heeft, dat uw kind niet voldoende hulp krijgt als dat nodig is en dat 
effectief optreden bij pesten niet altijd voldoende is. Mochten u en uw kind hierover zorgen hebben, bespreek het met 

de leerkracht. Voor het effectiever optreden tegen grensoverschrijdend- en pestgedrag hebben wij een protocol 
opgesteld. Hierover heb ik u al eerder geïnformeerd.  

Mocht u vragen hebben, loop binnen voor een afspraak, bel of mail.  
Groep 8 is de afgelopen dagen op kamp geweest. De kinderen hebben geen last van het niet zo mooie weer gehad. Ze 

hebben vooral veel lol gehad en genoten van alle activiteiten.  
Vandaag is de boekenmarkt. De kinderen vinden het altijd weer leuk om een boek uit te zoeken en deze met de 

waardebon te betalen. Voor hen is het net of het boek gratis is! 
Komende week is de schoolfotograaf op school en de week erna is het jubileumfeest, waarbij wij op donderdag 17 
oktober een hele feestdag hebben. In het vorige wjw heb ik hierover al iets geschreven. Hieronder nog een kleine 

herhaling. De kinderen hebben ’s ochtends workshops van de Klankencaravaan, waarbij ze toewerken naar een 
voorstelling. Bij goed weer zal de voorstelling van 13.00 tot 14.00 uur op het plein plaatsvinden. U, opa’s en oma’s of 

andere naasten zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken. Bij slecht weer zal het optreden in de school zijn. Helaas 
kunt u dan hierbij niet aanwezig zijn en treden de kinderen voor elkaar op. Dit heeft te maken met veiligheid. Wij 

duimen voor mooi weer! 
Iedere groep werkt met een eigen thema. Om de groepen uit elkaar te houden, ontvangt u van de leerkracht nog een 

‘dresscode’. U dient dan te denken aan een kleur of een petje of enz.. 
Na de voorstelling gaan alle kinderen nog wel even naar de groep terug. Zij krijgen namelijk nog een aardigheidje mee. 

Deze dag draaien wij een continurooster van 8.30 tot 14.00 uur. Mocht uw kind naar de BSO gaan of u kunt pas om 
15.00 uur bij school zijn dan vragen wij u om dit aan de leerkracht (via Parro) door te geven. De leerkrachten houden 
uw kind(eren) dan bij zich in de klas.  

Op deze feestelijke dag eten wij met elkaar op school patat met een snack (ipv pannenkoeken). Aan de ouders waarvan 
de kinderen een allergie hebben, willen wij vragen of zij voor de lunch iets mee willen geven. Voor de pauze rond 10.00 

uur vragen wij iedereen iets mee te geven.  
 

Sintactiviteiten 
Vanaf 18 november zal de school versierd worden voor de komst van de Sint. De OR heeft hier uw hulp bij nodig. Zij zijn 

op zoek naar grote dozen die vanaf 12 november op school mogen worden afgegeven. Daarnaast hebben zij hulp nodig 
bij het versieren van de school. Mocht u dit leuk vinden en tijd hebben dan verwachten ze u graag op 18 november om 
8.30 uur in de grote hal van de school.  

Op 27 november is de pietendisco voor de groepen 1 t/m 4 van 18.30 tot 19.15 uur. De kinderen komen dan via de 
hoofdingang naar binnen. Zij mogen in pyjama komen en een zaklamp meenemen. Om 19.15 uur komen ze via hun 

eigen lokaal naar buiten. 
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De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken een surprise. De surprise mag op 3 december worden ingeleverd en op 4 

december is de tentoonstelling voor u als ouder van 8.20 tot 8.35 uur en van 12.00 tot 12.15 uur. De kinderen gaan die 
ochtend met de klas naar de tentoonstelling toe.  

 
Hieronder nog een stukje over Yoleo en verder stellen de jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werkster 

zich aan u voor. 
 

 Ik wens u een mooi weekend toe. 
 

Marca 

Yoleo  

Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen: ze vergroten bijvoorbeeld hun woordenschat en ze leren zich in te 
leven in anderen. Kinderen die lezen moeilijk vinden vanwege dyslexie of een ander leesprobleem of gewoon niet graag 

lezen omdat zij liever buiten spelen, maken vaak te weinig ‘lees-kilometers’ terwijl ze in latere fasen van het onderwijs 
en tijdens hun werkende leven veel teksten moeten ‘verwerken’.  
Op Yoleo.nl zijn ‘hybride’ boeken te vinden. Dit zijn digitale boeken die op pc, laptop of tablet gelezen kan worden. In 

een hybride boek staan de combinatie van de tekst van het boek, de auditieve ondersteuning door het voorlezen van de 
tekst door een menselijke stem en een gele meeleescursor (‘karaoke-lezen’) per woord centraal. Deze hybride vorm is 

uniek en werkt zeer positief bij kinderen die lezen lastig vinden. 
Nieuwsgierig geworden? Neem eens een kijkje op https://www.yoleo.nl/waarom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen, op school of op 

het CJG, bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 of als uw kind een prik krijgt. Daarnaast heeft het CJG een rol bij 

schoolziekteverzuim, in het schoolzorgteam en is aan de school van uw kind een jeugdverpleegkundige verbonden. 

Uitnodiging groep 2: meten, wegen en meer 

Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen langs te komen voor een afspraak op het CJG of 

op school. Bij de uitnodiging zitten twee vragenlijsten. 

Tijdens de afspraak onderzoeken we de ogen, oren en motoriek van uw kind. Ook wordt uw kind, in ondergoed, 

gemeten en gewogen. Aansluitend is er ruimte om met de jeugdarts in gesprek te gaan. We gebruiken hiervoor de 

antwoorden van de ingevulde vragenlijsten. Heeft u vragen over de opvoeding, thuis- of schoolsituatie of gezondheid 

van uw kind, dan kunt u ze stellen. 

Uitnodiging 9 jaar: vaccinaties 

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus 

en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt hierover vooraf een brief via het RIVM.  

Uitnodiging groep 7: meten, wegen en meer 

Wanneer uw kind in groep 7 zit, krijgt u een brief waarin we u de mogelijkheid geven een afspraak met ons te maken. U 

kunt zelf kiezen of u dit wilt. Redenen kunnen zijn: 

• U maakt zich zorgen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet goed slaapt 

• U heeft vragen, bijvoorbeeld over voorbereiden op het voortgezet onderwijs 

• U heeft het idee dat uw kind niet lekker in het vel zit 

• Uw kind is te zwaar, of juist te licht, en daarover wilt u advies 

Soms sturen wij gelijk een uitnodiging voor een afspraak met de jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld omdat wij ons 

zorgen maken, graag iets met u en uw kind willen bespreken of omdat u eerder zelf heeft aangegeven een afspraak te 

willen. 

Schoolziekteverzuim  

Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die door ziekte niet naar school 

kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties en daardoor ook voor het welzijn 

en de gezondheid van uw kind. Uw kind wordt dan, met medeweten van u, door de school aangemeld bij de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige van het CJG.  

https://www.yoleo.nl/waarom
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Zorgteam op school  

Het zorgteam bestaat uit verschillende deskundigen die met elkaar overleggen en verbonden zijn aan de school. 

Afhankelijk van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het 

zorgteam. Hier wordt u altijd van op de hoogte gebracht. 

 

De jeugdverpleegkundige op school 

Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of 

(faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! 

De jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school van uw kind, is: 

• Ilona Groen in’t Woud  

• Telefoonnummer: 088 – 201 0000 

• E-mail: i.groenintwoud@cjgrijnmond.nl 

Alles over gezond en veilig opgroeien 

Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals 

terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien 

en verzorging. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 

doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen 

met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. 

Als u dat wilt, bieden zij u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) 

ook advies en ondersteuning. 

Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor 

opvoedinformatie naar de website 

www.centrumvoorjeugdengezin.nl. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mijn naam is Samira van Delft. Als schoolmaatschappelijke werker (SMW) ondersteun ik de ouders bij vragen 

rondom het opgroeien en opvoeding. Dit kunnen allerlei verschillende vragen zijn: Verlopen de 

contacten met leeftijdsgenootjes moeizaam? Is er een verandering met grote impact in de 

thuissituatie? Maak je je zorgen over pesten of gepest worden? Kun je hulp gebruiken bij het 

opvoeden? 

Middels een intakegesprek gaan wij samen op zoek naar de mogelijkheden voor uw kind zich 

weer prettig te voelen. Dit kan door een aantal gesprekken met mij of door trainingen of help ik 

u bij het vinden van de weg tussen de instanties.  

Tevens bieden wij ook trainingen aan voor kinderen, zoals sociale weerbaarheidstraining of 

Kind in Echtscheiding Situatie (KIES) groep. Ook heb ik kennis van het aanbod van groepen 

van andere organisatie, zodat we zorg op maat hebben. 

Het schoolmaatschappelijk werk is een dienstverlening en voor 

ouders/kinderen zijn er geen kosten aan verbonden. De gesprekken zijn 

ook vertrouwelijk. Mocht u een afspraak willen maken bij het SMW 

voor u of uw kind, dan kan dat via s.vandelft@kwadraad.nl of bel mij 

op 06-11518026. Voor meer informatie kan u terecht op 

http://www.kwadraad.nl 

 
 

http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl/

