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Belangrijke data

EU Schoolfruit

5-11 Weer naar school

Van 13 november tot en met 20 april
doen wij mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kern van het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is
het gezamenlijk eten van groenten en
fruit in de klas. De kinderen krijgen op
drie vaste dagen in de week gedurende
twintig weken een portie groente of fruit
uitgereikt om tijdens het tussendoortje in
de klas op te eten.
De fruit / groente dagen
zullen zijn: dinsdag,
woensdag en donderdag.

12-11 Start schoolfruit
12-11 CJG voor groep 7
13-11 CJG voor groep 7
17-11 aankomst Sinterklaas
20-11 ouderbijeenkomst
Huiswerkbegeleiding
26-11 Schoolkeuzemarkt
leerlingen gr 8 in de
Groenoordhal.
Tijd: 18.30-20.30

Met EU-Schoolfruit leren
kinderen om
verschillende soorten
groenten en fruit te eten.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!
Ouderbijdrage 2018-2019
De ouderbijdrage is van groot belang
voor onze school. Door deze bijdrage
kunnen we de activiteiten organiseren
die sfeer- en kwaliteit verhogend zijn
voor onze school.
Te denken valt aan de schoolreisjes,
Sinterklaas, Kerstviering, Koningsfeest,
Boekenweek en andere leerzame
projecten.
Zonder uw bijdrage kunnen deze
activiteiten niet plaatsvinden.
Biebmagazine
Op school vinden wij plezierlezen heel
belangrijk en besteden daar veel
aandacht aan. Lezen is namelijk heel goed
voor de woordenschatontwikkeling en de
algemene ontwikkeling van kinderen.
Thuis kunt u daar ook veel aan doen.
Neemt u eens een kijkje op de volgende
site https://www.biebmagazine.nl/ Dit is
een online versie van een glossy die de
bibliotheek 1 keer per jaar uitbrengt met
de laatste leestrends voor jongeren.

Informatiebijeenkomst
huiswerkbegeleiding
Wendy (gezinsspecialist) en Marloes (Iber) zullen samen een bijeenkomst voor
ouders verzorging in het teken van
huiswerkbegeleiding. Heeft u vragen
over het huiswerk van uw kind of hoe u
hier een rol in kan spelen? Dan bent u
van harte welkom op 20-11 van 8.30 tot
9.30.
Nieuws vanuit vkv Peperklip
Het is eindelijk herfst! Wat is het heerlijk
om in de herfst in het bos te wandelen.
Je kunt daar van alles zien. De blaadjes
vallen van de bomen, er liggen eikels en
kastanjes op de grond.
Op de vkv peperklip beginnen wij deze
week met het thema “ik ga naar het
bos”. Door dit thema willen wij de
kinderen wijzen op alles wat te maken
heeft met seizoen herfst en wat er
allemaal te zien is in het bos. Wat kan je
allemaal zien in het bos? Welke dieren
wonen er in het bos? Er is genoeg in de
belevingswereld van de kinderen te
vinden om eens naar te kijken. Wij gaan
van alles en nog wat knutselen, denk
maar aan spinnetjes, egels,
paddelstoelen. Wij krijgen een
herfsttafel op de groep die wij helemaal
zelf gaan inrichten. Natuurlijk gaan wij
op zoek naar kastanjes en bladeren,
hiermee gaan wij onze themahoek
omtoveren tot een bos. Wij hebben er
heel veel zin in!
Groen schoolplein
Zeer binnenkort starten de
werkzaamheden om ons schoolplein
groener te maken. Een groen
schoolplein is een plein dat gericht is op
beleving en ontdekking en waar onze
leerlingen kunnen spelen met
natuurlijke elementen.
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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 en 7, of als uw kind een prik krijgt. Daarnaast heeft
het CJG een rol bij schoolziekteverzuim, in het
schoolzorgteam en is aan de school 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
Ook in groep 7 nodigen wij u en uw kind uit voor een
afspraak op school of op het CJG. U heeft dan een
gesprek met de jeugdverpleegkundige. Omdat er in
deze periode veel gebeurt, hebben ouders/verzorgers
vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende
puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met
sociale media etc. Deze vragen kunt u stellen aan de
jeugdverpleegkundige. Ook wordt uw kind, in
ondergoed, gemeten en gewogen.

Vóór de afspraak vragen we u om thuis een digitale
vragenlijst in te vullen, de SDQ-vragenlijst. Deze kunt u
anoniem invullen. U kunt de antwoorden meenemen
naar de afspraak en bespreken met de
jeugdverpleegkundige.
Kunt u niet op de afspraak komen maar mag uw kind
wel gemeten worden? Geef dit dan aan middels het
strookje op de brief die u mee heeft gekregen.
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.
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 aan de school van uw kind
verbonden is:
Shakila Momand
 Telefoonnummer: 010 - 4444622
 E-mail: s.momand@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 wil, 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 onze website
www.cjgschiedam.nl.

