Kringloop
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Beste ouders / verzorgers,
AGE ND A

Mei

Onlangs is er al een Kringloop verschenen waarin wij nieuwe (tijdelijke) collega’s aan u
voorstelden. Judith (KC’er) en Sandra (leerkracht 3B) beginnen hun draai te vinden binnen
onze school en hebben ondertussen ook al met verschillende ouders kennis gemaakt.
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Hemelvaartvakantie

schooljaar. Uiteraard zorgen wij voor opvang wanneer u uw kind niet op kunt vangen op

Zwemmen 6A

Daarnaast willen wij een groot compliment maken naar al onze kinderen die weer hard

Juni
3

In deze Kringloop vertellen wij u de uitslag van de roosterpeiling, is er informatie vanuit
het CJG en de bibliotheek en worden er een aantal data gedeeld waarop de kinderen
een uurtje eerder vrij zijn, i.v.m. een teamscholing die het team volgt tot het einde van het
dat moment.

gewerkt hebben en nieuwe dingen geleerd in de afgelopen periode. In het bijzonder
groep 8 die aan de eindtoets gewerkt heeft en zij hebben ondertussen al een start
gemaakt aan de voorbereidingen voor een spetterende musical!
Het lijkt erop dat we eindelijk in rustiger vaarwater gekomen zijn en het voelt zelfs een
beetje stil in de weekenden zonder ziekmeldingen van collega’s. Gelukkig maar! Daarbij
merken we ook dat de klassen weer meer gevuld zijn en er dus minder kinderen afwezig
zijn door de griep. We hebben hopelijk met elkaar genoeg weerstand opgebouwd om de
laatste weken op volle kracht met elkaar aan goed onderwijs te werken.
Veel leesplezier en wij wensen iedereen vanuit alle medewerkers van OBS de Kring een
hele fijne meivakantie!

RO OST ERM OD EL

T UTOR LE ZEN

De afgelopen weken was het spannend in het team. We

Na de vakantie gaan we starten met ‘Tutor lezen’. Voor de

hebben met de mr zowel het personeelsdeel als de

Corona periode hadden wij al een eigen lesprogramma

oudergeleding nagedacht over de uitslag van de peiling

ontwikkeld om tutoren op te leiden. Een aantal bovenbouw

van het roostermodel. U als ouders waren redelijk unaniem

leerlingen volgen 3 lessen waarin zij uitleg krijgen over 'het

60% koos voor het huidige continu model. Dat was wel te

leren lezen' en over het 'begeleiden van een jongere

verwachten. Het personeel was meer verdeeld eigenlijk

leerling'. Als afsluiting maken ze een toets om te kijken of

over alle drie de voorstellen. Aangezien zij het moeten

ze de uitleg goed begrepen hebben en ontvangen ze een

uitvoeren met elkaar hebben we zelfs er een tweede peiling

diploma. Vervolgens begeleiden zij 2x in de week een

voor gehouden. We kunnen u nu mededelen dat wij het

jongere leerling bij het goed leren lezen.

volgend jaar weer gaan werken met het huidige
continumodel. Voor het personeel moet er wel goed

Het lezen met een tutor is voor beiden een win-win situatie,

uitgedacht worden hoe om te gaan met voor en nadelen. In

omdat de oudere leerling ook veel leert van het tutorschap.

elk geval is wel duidelijk dat er om twee uur als de

Het bevordert naast het leren lezen ook de leesmotivatie en

leerlingen naar huis gaan er een pauze is voor de

het zelfvertrouwen. We hopen dat we deze samenwerking

medewerkers. In die tijd kunt u geen contact hebben met

tussen de kinderen voorlopig weer voort kunnen zetten.

school. Hoe we dat precies gaan uitwerken daar hoort u in
het nieuwe jaar de details van.

TE AMS C H OLI N G
Het onderwijs is altijd in ontwikkeling. Zo ook bij ons op de Kring. Dit jaar hebben we als team de Kanjertraining gevolgd en
ontvangen de leerkrachten binnenkort bijna allemaal een certificaat, waarna zij zich officieel Kanjertrainer mogen noemen.
Op dit moment gaan we nog een training volgen waarin we van en met elkaar zullen leren. Om samen elke dag het onderwijs
nog beter te maken met elkaar. Deze teamscholing valt op de volgende dagen en de kinderen zullen dan vanaf 13:00 uur vrij
zijn.
De kinderen die naar de BSO gaan, vangen wij vanzelfsprekend op totdat zij opgehaald worden.
Donderdag 19 mei
Maandag 30 mei
Donderdag 9 juni

Meivakantie in de bieb!

WO 4 MEI

Gamen in de bieb (7+)

DO 28 APRIL

Klooidag! (6+)

14:30-16:30 uur | gratis voor leden
(anders € 1,-)
WO 4 MEI

De Voorleesclub extra:
de koffer (4-8 jaar)

Op 4 mei hebben we een speciale Voorleeslclub

en € 7,50 voor niet-leden

15.00-16.00 uur | gratis,
LOGOis niet nodig
aanmelden

Bekijk het volledige programma
op www.bzhd.nl en meld je aan

zonder pay-of

Op school is het CJG er ook voor jou
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond is dé plek waar (aanstaande) ouders,
verzorgers, kinderen en jongeren terechtkunnen met vragen over opvoeden, opgroeien en
gezondheid. Vanaf de zwangerschap totdat je kind 18 jaar is, kijken we op verschillende
momenten of jouw kind zich goed ontwikkelt. Dit doen we via (beeld)bellen, bij jou thuis, op
onze CJG-locaties én op school.
Groep 2: onderzoek naar gezondheid en ontwikkeling
Wanneer je kind in groep 2 zit nemen we contact met je op om een afspraak te maken voor het groep
2 consult. Samen kijken we naar een geschikt moment. Dit is onder schooltijd en de juf of meester
weet ervan. Tijdens deze afspraak onderzoekt de doktersassistent de ogen, het gehoor en de
motoriek van jouw kind. Ook meet en weegt de doktersassistent je kind (in ondergoed). Daarna is er
ruimte om met de jeugdverpleegkundige in gesprek te gaan. Heb je vragen over de opvoeding, thuisof schoolsituatie of gezondheid van je kind, dan kun je deze stellen.
CJG Rijnmond. Ondersteuning bij de grootste opgave in een mensenleven
Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, (ortho)pedagogen en andere
deskundigen staan voor alle gezinnen klaar. Zij bieden advies, ondersteuning en denken graag met je
mee. Heb je een vraag, dan zoeken we met jou naar een antwoord. Of naar de juiste deskundige in
ons netwerk. Zo maken we samen met jou gezond en veilig opgroeien mogelijk. Dat is onze missie.
Wil je meer weten over CJG Rijnmond, wat je kunt verwachten van de afspraken waarvoor we jou en
jouw kind uitnodigen of contact met ons opnemen? Kijk dan op cjgrijnmond.nl. Ook vind je hier een
overzicht van gratis cursussen die wij geven.
De jeugdverpleegkundige op jouw school
Aan iedere school is een jeugdverpleegkundige verbonden, waar je ook jouw vragen aan kan stellen.
Geen vraag is ons te gek! Voor de Kring zijn dit Ilona Groen in’t Woud en Marijke van der Voorde
•
•

Telefoonnummer: 088 - 20 10 000
E-mail: cjghellevoetsluis@cjgrijnmond.nl

Kloppen jouw contactgegevens nog?
Mocht jouw telefoonnummer en/of e-mailadres niet bij ons bekend zijn of in de afgelopen 3 jaar
veranderd zijn, wil je deze dan aan ons doorgeven? Dat kan op de manier die jij prettig vindt.
Bijvoorbeeld via cjgouderportaal.nl, waarop je inlogt met jouw DigiD. Alle andere manieren vind je
cjgrijnmond.nl/contact.

