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Belangrijke data:
☺ Maandag 20 september ‘A-team
overleg’

Fietsenstalling
Om de verkeersdrukte met auto’s
zoveel mogelijk te voorkomen, is het
fijn dat zoveel mogelijk leerlingen
lopend of op de fiets naar school
komen. Graag de fiets stallen in de
fietsenstalling op het grote
bovenbouw plein.
Op het kleuterplein is de nieuwe
fietsenstalling alleen voor het
personeel van school bestemd.
Kinderen die stepjes e.d. mee naar
school nemen, moeten deze ook
buiten in de fietsenstalling parkeren.

Deze week hebben tevens alle
groepen een praktische verkeersles
gekregen. Tijdens deze les hebben de
leerlingen veel geleerd over veilig
fietsen in het verkeer.

☺ Woensdag 6 oktober start
‘Kinderboekenweek’
☺ Vrijdag 15 oktober ontvangt u de
volgende nieuwsbrief

Schoolthema ‘Worden wat je wil’
Maandag 6 september zijn wij in
alle groepen gestart met het
schoolthema ‘Worden wat je wil’.
Tot en met 15 oktober a.s. staan op
de Noord veel activiteiten in het
teken van beroepen. Hiermee
sluiten wij aan bij het thema van de
Kinderboekenweek. De
Kinderboekenweek is van 6 t/m 13
oktober. Helaas kan de geplande
schoolbrede kijkavond wederom
niet doorgaan door de
Coronamaatregelen. De
leerkrachten zijn wel aan het kijken
of zij op groepsniveau iets kunnen
organiseren. Daarover informeert
de groepsleerkracht van uw kind u
t.z.t. verder. Tijdens de kijkavond
staat er normaliter ook altijd een
kinderboekenkraam. Waar u de
nieuwste kinderboeken voor u kind
kunt aanschaffen. Uw kind kan dan
lekker lezen en wij kunnen door
deze verkoop ieder jaar weer veel
mooie nieuwe boeken voor de
bibliotheek in onze school
aanschaffen. Hoe wij dat dit
schooljaar gaan organiseren kunt u
lezen in het
‘kinderboekenweekbulletin’. Welke
u ontvangt bij de start van de
Kinderboekenweek.
Wij wensen u alvast veel leesplezier!

De landelijke Week Tegen Pesten
Van 27 september t/m 1 oktober
2021 organiseert Stichting School &
Veiligheid weer de Week Tegen
Pesten. Het motto dit jaar is:
Buitensluiten? Uitgesloten!

Met deze week wil initiator
Stichting School & Veiligheid
aandacht voor het voorkomen en
aanpakken van pesten op school en
het bevorderen van de sociale
veiligheid in het onderwijs.
Als team willen we er alles aan
doen, om pesten tegen te gaan.
In de Gouden weken, die nu volop
aan de gang zijn, wordt er gewerkt
aan groepsvorming en groepssfeer.
Gebleken is dat er in groepen waar
een goede groepsdynamiek heerst,
minder gepest wordt. Pesten
kunnen we nooit alleen oplossen.
Daar hebben we uw hulp als ouder
hard bij nodig.

Mocht u signalen opvangen van uw
kind dat het gepest wordt, of weet
u dat uw kind weleens andere
kinderen pest, neemt u dan contact
op met de leerkracht van uw kind of
met de internbegeleider. Alleen
gezamenlijk kunnen we dit
probleem aanpakken. Meer
informatie over pesten kunt u
vinden op;
www.weektegenpesten.com
Voedingsbeleid
Een gezonde leefstijl helpt kinderen
lekker in hun vel te zitten, de
weerstand op peil te houden en
genoeg energie te hebben voor
leren, sport en spel. Daarom vragen
wij u om uw kind voor de
ochtendpauze een stuk fruit of
groente en wat drinken mee te
geven. Tevens vragen wij u om een
gezonde lunch mee te geven.
Brood, fruit/groente,
ontbijtkoek/havermoutreep, stukje
worst/kaas e.d. Koeken worden mee
terug naar huis gegeven, zodat uw
kind die thuis op kan eten.

Centrum voor Jeugd en Gezin: ook
op school
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) is dé plek waar ouders,
verzorgers, kinderen en jongeren
terechtkunnen met vragen over
gezondheid, opvoeden, opgroeien en
verzorging. Vanaf de geboorte tot de
18e verjaardag kijken we op verschillende momenten of uw kind zich
goed ontwikkelt. Dit doen we via
(beeld)bellen, bij u thuis, op onze CJGlocaties én op school.
Geen vraag is ons te gek!
Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten,
(ortho)pedagogen en andere
deskundigen bieden advies,
ondersteuning en denken graag met u
mee. Heeft u een vraag, dan zoeken we
samen met u naar een antwoord. Of we
zoeken de juiste deskundige in ons
netwerk. Zo maken we samen met u
gezond en veilig opgroeien mogelijk.
CJG en het coronavirus
Op centrum
voorjeugdengezin.nl/corona staat meer
informatie over het coronavirus en
onze aangepaste dienstverlening. Daar
vindt u ook antwoord op veel gestelde
vragen van andere ouders.
Contact met het CJG
De manieren waarop u ons kunt
bereiken staan op
centrumvoorjeugdengezin.nl/contact.
U kunt ook rechtstreeks contact
opnemen met de
jeugdverpleegkundige die is
verbonden aan de school van uw kind:
Lisa van der Klooster
•Telefoonnummer: 06-35124531
•E-mail:
l.van.der.klooster@cjgrijnmond.nl

Wil je meer informatie over het CJG?
Kijk dan op onze website:
centrumvoorjeugdengezin.nl. Daar
vindt u ook een overzicht van de
cursussen, themabijeenkomsten en
Webinars die wij aanbieden.

Schoolcontactpersoon wijkteam
Ridderkerk
Vanaf dit schooljaar zal ik, Kevin van
Veen, schoolcontactpersoon van het
wijkteam Ridderkerk, wekelijks 3 uur op
school aanwezig. Binnen deze uren
ben ik beschikbaar voor het voeren van
(preventieve) gesprekken met kinderen
en ouders. U kunt hierbij bijvoorbeeld
denken aan vragen m.b.t opvoeding,
(faal)angst, pesten, problemen/vragen
rond echtscheiding bij kinderen,
opstandig/boos gedrag, rouw etc.
Ik werk op school nauw samen met de
intern begeleider en de
jeugdverpleegkundige en zal waar
nodig, in overleg en met toestemming
van ouders, de verbinding kunnen
leggen met het wijkteam. Dit kan
wenselijk zijn als er meer of andere
ondersteuning nodig is. Er zal echter
nooit zonder toestemming van ouders
ongevraagd informatie gedeeld
worden met de ib-er en/of leerkracht.
Daarnaast wordt er niet gedaan aan
dossiervorming.

Deze activiteiten vinden plaats
naast de samenwerking die al
bestond tussen school en het
wijkteam. Ik ben in principe elke
woensdagochtend van 08.30 tot
11.30 uur op school aanwezig.
U kunt zonder afspraak of
tussenkomst van de ib-er en/of
leerkracht vrijblijvend contact met
mij opnemen wanneer u gebruik
wilt maken van het spreekuur.
Telefonisch stemmen we dan een
moment af om met elkaar in
gesprek te gaan.
U kunt mij bereiken op
06-86891508

