SEPTEMBER 2019

Kringloop

4

VO O RWO O R D
AGEN DA

Beste ouder(s)/verzorger(s),

November
18-20 Oudergesprekken
18 School op seef
(ochtend geen
gym, middag wel)

Voor u ligt weer een nieuwe Kringloop met informatie.
Het is mooi om te zien dat er, zowel binnen als buiten de school, veel verschillende
themagerichte lesactiviteiten plaatsvinden. Het zal u niet verbazen dat het thema ‘herfst’
momenteel volop in de spotlights staat, samen met het thema van Topondernemers ‘de
wereld in het klein’ voor de units 5 t/m 8. Leerlingen zijn hier volop mee bezig geweest en
nog steeds mee bezig trouwens.

19 School op Seef

We merken tevens aan de kinderen dat de feestdagen er weer aan zitten te komen. In de

(geen gym)

gesprekken op de gang en in de groep komen met regelmaat de woorden ‘pepernoten,

22 School op Seef
(geen gym)
28 Schoen zetten
December

Sinterklaas, cadeautjes, schoen zetten en Kerstfeest’ voorbij. Er zit een mooie tijd aan te
komen!
Met vriendelijke groet,
René Fondse
Directeur obs de Kring Hellevoetsluis

5 Sintviering.
Continurooster,

S C HO O L F R U IT

kinderen om

Vanaf week 46 t/m week 15 ontvangen de kinderen op

14.00 uur uit.
19 Kerstviering van
17.00 - 19.00 uur.

school weer schoolfruit. U kunt zich als ouder voor een
nieuwsbrief abonneren via https://www.euschoolfruit.nl/
schoolfruitnieuwsbrief

Kinderen ’s
middags vrij.
23 Kerstvakantie
Januari
6 Studiedag

S IN T E N K E RS T
De informatie over deze feesten krijgt u van de werkgroepen via
MSI.
Op 5 december hebben we een continurooster. De kinderen zijn die
dag van 8.30 - 14.00 uur op school. We verwelkomen Sinterklaas aan
de start van de ochtend gezamenlijk op het onderbouwplein.
Op 19 december zijn de kinderen ‘s middags vrij.
Van 17.00 - 19.00 uur vieren we dan met de hele school een mooi
feest.

We zijn volop bezig met de week van de
mediawijsheid. Vanuit de bibliotheek op school
worden er lessen mediawijsheid gegeven en in de
bovenbouw doen we mee aan de Mediamasters.
https://www.mediawijsheid.nl

MediaMasters kan het hele schooljaar worden gespeeld,
met het hoogtepunt tijdens de Week van de Mediawijsheid.
In 2019 is dit van 8 t/m 15 november. Dan strijden
duizenden klassen om de titel ‘Meest mediawijze klas van
Nederland’. Elke speldag start met een aflevering op het
digibord. Daarnaast gaan de leerlingen zowel in de klas als
thuis aan de slag met vragen en opdrachten die te maken
hebben met thema’s op het gebied van mediawijsheid.
Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. sociale media,
nepnieuws, informatievaardigheden, veilig internet,
cyberpesten, vloggen en privacy.

TOP O N D E RN E M E R S
Het thema waar we tot aan de kerstvakantie aan werken heet voor groep 4 ‘niets staat stil’ en voor groep 5 t/m 8 ‘de
wereld in het klein’.
Unit 4: De kinderen leren over wind en storm, de kapper, de dierentuin en over dieren, planten en bomen in het bos.
Unit 5: De kinderen kunnen onder andere een kaart kiezen over het oor, de tijd en kleingeld. Er wordt nu in unit 5 veel
aandacht besteed aan de kenniskaart en de plankaart. Bij de ene leerkracht krijgen de leerlingen informatie over de spin
en bij de ander over de paddenstoel.
Unit 6:
De kinderen werken o.a. over de sloot en welke insecten daarbij horen.
Ook wordt er gewerkt over: mieren, spinnen, luizen bij mensen en paddenstoelen. De kinderen leren welke grondsoorten
er zijn in Nederland en hoe dit komt.
Tot slot leren de kinderen dingen over het menselijk lichaam dingen: dit keer over de longen, waartoe dienen ze en wat
heeft astma hiermee te maken. En ook leren ze over de werking van je oor.
Unit 7 en 8:
De kinderen maken een muurkrant over onder andere Napoleon en over de werking van het oog. Ze maken een verslag
over een insect met een tekening erbij, of over de geschiedenis van lego. Ook maken ze een folder over de geschiedenis
van China, of over bloemen en zaden.

WI J WILL EN O N S VOO R S T E L L E N :
De jeugdverpleegkundige op school
Als jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijke werk zijn
wij verbonden aan deze school.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit. 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, thuisof schoolsituatie of gezondheid van uw kind, dan kunt u ze

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.

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.
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.

——————————————————————————————
Schoolmaatschappelijk werker.
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

Hellevoetsluis, november 2019
Uitnodiging informatieavonden bestuurlijke fusie
We hebben u al eerder dit jaar geïnformeerd over het onderzoek naar de beoogde fusie van de 4
schoolbesturen in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rozenburg en Westvoorne. Wij meldden toen dat het
gaat om een bestuurlijke fusie en niet om een fusie van scholen. De scholen blijven zelfstandig, het team op
school blijft intact, de directeur blijft op zijn plaats en de identiteit van de school van uw keuze blijft
behouden. De gevolgen zijn dus beperkt, maar door de fusie kunnen wel nieuwe initiatieven ontstaan die de
kwaliteit van het onderwijs verder kunnen verbeteren. Tijdens twee informatieavonden in Hellevoetsluis en
Brielle geven bestuurders en schooldirecteuren een verdere toelichting en wordt de laatste informatie
gedeeld. Hierbij nodigen wij u, ouder(s) en verzorger(s), van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.

Datum:
Tijd:
Locatie:

Informatieavond 1
dinsdag 26 november 2019
van 19.45 – 21.00 uur, inloop 19.30 uur
Brestheater
Reede 2a
3232 CV Brielle

Informatieavond 2
donderdag 28 november 2019
van 19.45 – 21.00 uur, inloop 19.30 uur
Droogdok Jan Blanken
Dokweg 5
3221 AE Hellevoetsluis

Programma
•
de aanleiding van de voorgenomen bestuurlijke fusie
•
de voordelen voor de kwaliteit van het onderwijs en voor u en uw kind(eren)
•
de afronding van het onderzoek en vervolgstappen op weg naar de beoogde fusie
Uiteraard gaan we graag met u in gesprek over vragen en aanbevelingen die u heeft ten aanzien van deze
fusie.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door vóór vrijdag 22 november a.s. een e-mail te sturen naar
secretariaat@onderwijsvpr.nl. Wij vragen u in deze e-mail aan te geven op welke datum we u mogen
verwachten (26 of 28 november) en met hoeveel personen u verwacht te komen.
Wij hopen op een hoge opkomst en kijken uit naar uw komst!

