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Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
De afgelopen twee weken zijn de kinderen druk bezig met het maken van de Cito-toetsen, maar
gelukkig hebben ze tussendoor ook wat ontspanning gehad met onze gezellige crea. Wat hebben we
genoten van de creatieve knutsels en gezelligheid van de kinderen! Het is altijd mooi om te zien hoe
gemakkelijk kinderen van verschillende klassen bij elkaar komen en gezellig een praatje met elkaar
maken!
In de aankomende periode worden de eindadviezen voor het voortgezet onderwijs met de kinderen
van groep 8 worden besproken. We wensen iedereen veel succes met de gesprekken!

Vakantierooster 2019-2020
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

data
maandag 21 oktober – vrijdag 25 oktober
maandag 23 december – vrijdag 3 januari
maandag 24 februari – vrijdag 28 februari
vrijdag 10 april
maandag 13 april
maandag 27 april – vrijdag 8 mei
donderdag 21 mei – vrijdag 22 mei
maandag 1 juni
maandag 20 juli – vrijdag 28 augustus

De extra vrije dagen volgen zo spoedig mogelijk.

Gevonden voorwerpen
De komende week liggen de voorwerpen die de afgelopen periode zijn gevonden op het podium (OL)
of de podiumtrap (UIL). Zou u willen kijken of uw verloren voorwerpen hiertussen liggen. Na
volgende week worden de voorwerpen die er nog liggen weggedaan.

Kwink (Sociaal emotionele ontwikkeling)
Hoe beter een kind zichzelf leert kennen, hoe beter het ook zijn eigen grenzen kan aangeven.
Dat is fijn voor het kind zelf, maar ook voor anderen. In Kwink worden deze en andere vaardigheden
duurzaam ontwikkeld bij kinderen. De komende tien weken met deze lessen:
Les 11: Tekortkomingen. Over: leren omgaan met je minder sterke kanten en je concentreren op je
sterke punten.
Les 12: Lichaamstaal. Over: het zien en leren ‘lezen’ van lichaamstaal bij anderen.
Les 13: Zeggen wat je denkt? Over: goed nadenken wanneer je iets wel of niet zegt. En over de
grenzen van ongevraagd je mening geven
Les 14: Gelijkwaardigheid. Over: begrijpen dat mensen niet hetzelfde zijn, maar wel gelijkwaardig.
Met een duidelijke link naar de Week van de Lentekriebels over seksuele en relationele vorming.
Les 15: Rechtvaardigheid. Over: ontdekken wat eerlijk is en niet, toegespitst op de vraag naar de
morele emoties.
Met deze poster (zie bijlage) kunt u thuis in gesprek met uw kind over sociaal-emotionele thema’s en
emoties. U kunt de spelletjes met uw kind thuis spelen.

Nationale voorleesdagen
Vandaag werden de kleuters van de Gouden Uillaan voorgelezen door meester Alwin. De
kinderen hebben aandachtig en met veel plezier geluisterd naar het mooie verhaal.
Volgende week komt meester Alwin ook aan de kleuters op de Oudelandselaan voorlezen en
de komende tijd komen er ook nog familieleden van de kinderen voorlezen in de klassen.
Gezellig!

Meeste Alwin leest voor

Onze nieuwe locatieleider stelt zich voor
Beste ouders en verzorgers,
Sommige ouders kennen mij al als leerkracht van hun kind, anderen nog niet. Daarom wil ik mij nog
even kort voorstellen. Mijn naam is Anne van Rutten en ik ben sinds 2008 werkzaam op De Klipper. Ik
ben sinds 2008 lange tijd werkzaam geweest als leerkracht in de bovenbouwgroepen op beide
locaties. De laatste jaren heb ik steeds meer werkzaamheden buiten de groep gekregen als o.a.
daltoncoördinator en GMR lid.
Door het vertrek van Michel hebben we ervoor gekozen dat ik vanaf 1 januari tot in ieder geval de
zomervakantie de locatieleider van De Klipper ben. Ik ben bekend met de zaken die op school spelen
en in de afgelopen jaren heb ik verschillende opleidingen gevolgd omtrent het verbeteren van de
onderwijskwaliteit. Voor mij is deze functie nu een mooie kans om mijn opgedane kennis in de
praktijk te brengen.
We hebben besloten dat Alwin en ik beiden zichtbaar willen zijn voor de gehele
school en zijn daarom niet gebonden aan 1 locatie. Hierdoor kunt u mij op beide
locaties tegenkomen. Ik heb er veel zin in en als u vragen en/of opmerkingen
heeft, spreek mij dan gerust aan.
Anne van Rutten

Afspraak bij het Centrum voor Jeugd en Gezin voor kinderen uit groep 7
Wanneer uw kind in groep 7 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen
voor een afspraak bij het CJG op de Noorderparklaan te Bergschenhoek. De afspraken vinden plaats
vanaf half februari tot aan de zomervakantie 2019.
Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op het CJG gemeten, gewogen en er
wordt een ogentest gedaan. Omdat er veel in deze periode gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak
vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale
media etc. De jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken.
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:
Maud de Groot
Telefoonnummer: 010 - 2010110
E-mail: cjglansingerland@cjgrijnmond.nl

Vrijwilligers gezocht voor pleintoezicht
Even een rustmoment tussen die drukke schooluren.
Vrijwilligers. We kunnen niet zonder. Helpt u mee? De enthousiaste vrijwilligers en pedagogisch
medewerker verzorgen dagelijks het pleintoezicht. Vrijwilligers ontvangen een vergoeding en de
benodigde scholing is gratis. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om met kinderen te
werken. En op werkdagen beschikbaar zijn van 11.30 tot 13.00 uur.
Bent u die enthousiaste vrijwilliger die graag met kinderen werkt? Wij kunnen uw hulp goed
gebruiken voor het pleintoezicht. Bent u flexibel inzetbaar tijdens het lunchmoment? Dan zijn wij op
zoek naar u!
Interesse? Mail naar info@stichtingdetafelvan.nl

Unieke Jeugdvoetbaldagen bij s.v. Soccer Boys
Speciaal voor jeugdspelers uit de regio die als een profvoetballer willen trainen is dit de kans!
De Jeugdvoetbaldagen zullen plaatsvinden tijdens de voorjaarsvakantie op maandag 25, dinsdag 26
en woensdag 27 februari, op het complex van s.v. Soccer Boys uit Bleiswijk, van 10.00u tot 16.30 uur.
Alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar kunnen hier aan deelnemen. Van keeper tot spits, iedereen is
welkom! Voor de keepers is er een speciaal programma, onder leiding van professionele
keepertrainer. Je hoeft geen lid te zijn van een bepaalde vereniging, iedereen kan zich aanmelden!
De specifieke trainingen zullen worden verzorgd door professionele trainers. Men krijgt alle
basistechnieken aangeleerd volgens de Wiel Coerver methode. De kinderen worden begeleid door
een team van enthousiaste trainers. Dankzij een intensieve en wedstrijdgerichte scholing zal de
balvaardigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen verder toenemen.
Het moderne voetbal eist een dynamische balvaardigheid en deze zal de jeugd verwerven nadat ze
de bewegingen met de bal technisch goed beheersen. Door gevarieerde oefenvormen en ontelbare
snelle acties te hebben gemaakt heeft de speler zijn handelingssnelheid sterk ontwikkeld.
Het aan- en meenemen van de bal en het verkrijgen van een prima traptechniek gaat hierdoor veel
gemakkelijker, omdat het totale balgevoel enorm vooruit gaat. Dit gebeurd door veelzijdige
techniektraining. Dankzij een individuele techniekverbetering is het mogelijk het collectieve spel op
een veel hoger niveau te brengen. Spelers worden zelfbewuster en eisen meer en meer de bal op.
Men kan zich voor deze jeugdvoetbaldagen inschrijven door een mailbericht te sturen naar
Jeugdvoetbaldagen@jeugdvoetbalopleiding.nl. Zet in dit bericht je naam en adresgegevens, je
geboortedatum en je telefoonnummer. De jeugdvoetbaldagen zijn voor alle kinderen die gek zijn op
voetbal!

