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Agenda
19 november
22 november
23 november
26 november
3 december
22 december
23 december
24 december
27 december t/m 7 januari

Crea
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Crea
Sinterklaas komt op school
kerstdiner
kerstmusical
studiedag, alle kinderen zijn vrij
kerstvakantie.

Nieuws vanuit de directie
Wat vliegt de tijd toch voorbij, wanneer je een rondje door de school loopt zie je in de klassen alweer
het Sinterklaasjournaal op staan. De kinderen gespannen kijkend, de leerkrachten druk bezig om mee
te gaan met het verhaal. Wij adviseren u om lekker te genieten van deze veel te korte periode in het
leven van de kinderen. In de groepen 5 en hoger is de afgelopen week een lootje getrokken. We zijn
altijd zo benieuwd wat er allemaal geknutseld wordt.
Daarnaast willen we de ouders die hebben geholpen bij het versieren nog even heel erg bedanken!
Het is in deze tijden toch altijd extra leuk als de school ook in Sinterklaasstemming is gebracht!
In deze nieuwsbrief kunt u een prachtig gedicht lezen van een leerling, een kort stukje over de
Kinderboekenweek en een oproep voor planten op de Gouden Uillaan. Tevens vindt u informatie
over de wegwerkzaamheden rondom de Oudelandselaan en informatie van het Centrum voor Jeugd
en Gezin.
Wij wensen u veel leesplezier en een fijn weekend.

Kinderboekenweek
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen zien wat er op school bij groep O7a gedaan is tijdens de
Kinderboekenweek. Maar er werd niet alleen geknutseld tijdens de kinderboekenweek!
Verschillende klassen hebben bezoek gehad van ouders die over hun beroep hebben verteld. De
kinderen hingen aan de lippen waarbij er veel vragen werden gesteld en geleerd over de beroepen.
Wellicht weten een paar kinderen nu al wat ze zouden willen worden als zij later groot zijn.

Daarnaast wordt er in de Kinderboekenweek ook altijd een verhalenwedstrijd gehouden. Het gaat
hierbij om wie het mooiste of leukste verhaal kan verzinnen. De winnaar dit jaar is Oba uit groep
U8a. Zij heeft een heel erg mooi gedicht geschreven die wij graag met u willen delen:

Droombaan
Ik ben ik en jij bent jij, samen in groep acht.
Denk jij ook weleens aan wat er straks op ons wacht?
Het avontuur op het voortgezet,
Aan wat je moet kiezen voor je vakkenpakket?
Denk jij al aan wat je later wil gaan doen?
Iets met dieren, iets met mensen of gewoon iets met heel veel poen?
Zoveel banen om uit te kiezen,
Je zou haast gaan denken geen tijd om te verliezen.
Gelukkig hoef je nu nog niet te beslissen,
Vanzelf zal je komen te weten wat je echt niet kan missen.
Dan vind je ook jouw passies, dromen en jouw talenten.
Soms met wat moeite en soms zal het vanzelf gaan
En zo ontdek jij vroeg of later, jouw droombaan.

Het maakt niet uit wat je later wordt van mij krijg je sowieso alle support.
Wees jezelf, dat doe ik ook.
Ik ben ik en jij bent jij, samen zijn we wij.
En wij, wij zijn de toekomst!!!
Oba, groep u8a
Opbrengst boekenbeurs
Ook dit jaar was er de mogelijkheid om boeken aan te schaffen bij Van Atten waarbij 20% van de
opbrengst aan de school wordt uitgekeerd om te besteden aan nieuwe leesboeken.
Jullie hebben hier goed gebruik van gemaakt waardoor de school voor een bedrag van €325 boeken
mag kopen bij Van Atten! Het hoogste van alle scholen die aan deze actie meededen!
Wij willen jullie bedanken voor het aanschaffen van de leesboeken, niet alleen vanuit ons als school,
zodat wij dit bedrag kunnen besteden. Maar ook vanuit de leraren omdat jullie zo betrokken zijn bij
het lezen door en voor de kinderen!

Voorleeswedstrijd
Deze week heeft de voorleeswedstrijd plaatsgevonden. De afgelopen weken zijn in de klassen de
eerste voorrondes geweest waar de winnaars deze week tegen elkaar hebben gestreden. Alle
kinderen hebben heel hard hun best gedaan om het verhaal zo leuk en grappig mogelijk voor te
lezen. Er lag een goede nadruk op woorden, de intonaties werden uitgebreid gebruikt en ook de
emoties werden geprobeerd over te brengen.
We hebben hele grappige en spannende verhalen gehoord. Helaas konden er maar 2 kinderen door,
maar we hadden er best meer willen laten winnen.
Op locatie Gouden Uillaan heeft Dean uit groep 7 gewonnen en op locatie Oudelandselaan was Nora
uit groep 8 de gelukkige winnaar. Deze twee kanjers gaan nu door naar de gemeentelijke voorrondes
van het voorleeskampioenschap! We wensen hen veel succes!

Oproep voor planten
Al enige tijd is onze locatie Oudelandselaan voorzien van mooie planten die de sfeer
heel huiselijk maakt. Deze planten hebben we onder andere gekregen van ouders.
Bedankt daarvoor!
Nu zouden wij het heel erg leuk vinden als we locatie Gouden Uillaan ook kunnen
opleuken met planten binnen de school. Daarom de vraag of u de planten die u over
heeft zou willen doneren aan de school.
In verband met vakanties zoeken wij planten die vallen onder de categorie ‘makkelijke
jongens’ (zoals vetplanten, of planten die niet te vaak water nodig hebben).
Daarnaast zoeken wij ouders die het leuk vinden om deze planten te verzorgen. Dus
ervoor te zorgen dat deze makkelijke jongens regelmatig water krijgen. In de vakanties
zullen de leraren de verzorging op zich nemen. U kunt zich aanmelden bij
adjunct@daltondeklipper.nl

Werkzaamheden rond om de Klipper.

Netwerk Nieuwsbrief CJG
In de vorige editie schreven wij het al: It takes a village to raise a child.
Met veel plezier presenteer ik de volgende nieuwsbrief met nieuws uit het lokale jeugdnetwerk
Lansingerland.
Aandacht voor scheiding
Scheiden blijft een ingrijpende gebeurtenis, vooral voor kinderen. Het gezin dat al die tijd zo
vanzelfsprekend was, valt uit elkaar. De veilige basis valt weg en er verandert veel. Hoe kunnen
ouders het best helpen in deze periode? Op deze pagina informatie over dit proces.
In de gemeente Lansingerland hebben we Het scheidingspunt Lansingerland van AMW Kwadraad,
een wegwijzer voor informatie met betrekking tot scheiden. Op de website kunt u informatie en het
hulpaanbod vinden over diverse vragen die bij een scheiding kunnen komen kijken. En kijk ook eens
op: Handige sites - Scheidingspunt Lansingerland
Verder zijn er verschillende trainingen voor kinderen in gescheiden situaties Cursussen - Centrum
voor jeugd en gezin, of voor ouders in een nieuw samengesteld gezin Samen een nieuw gezin Centrum voor jeugd en gezin
Handreiking Omgaan met Armoede
De handreikingen Omgaan met kinderarmoede vormen een drieluik. Er is een handreiking voor
scholen, voor het sociaal domein en voor de jeugdgezondheid. De handreiking Omgaan met
kinderarmoede in de jeugdgezondheid is recent gelanceerd. De handreiking is bedoeld om
professionals in de geboorte- en jeugdgezondheidszorg concrete handvatten te geven om met
armoede bij kinderen, jongeren en hun ouders om te gaan. Het doel is dat het werken met de
handreikingen ook bijdraagt aan een betere samenwerking van alle (jeugd-)professionals die met
kinderen, jongeren en hun (aanstaande) ouders te maken krijgen.
Kindermishandeling en huiselijk geweld
Het aanpakken van kindermishandeling is een verantwoordelijkheid van ons allemaal en vereist ook
om zowel kinderen als volwassenen uit te rusten met de nodige informatie.
Partners uit 6 Europese landen (Nederland, Portugal, Finland, Griekenland, Italië en Roemenië)
bundelden hun krachten om de oorzaken van (kinder)mishandeling herkenbaar en bespreekbaar te
maken. Daar is nu online het computer spel van Co-Happiness uit voorgekomen, voor kinderen
tussen de 6 en 9 jaar en beschikbaar in verschillende talen.
Filomena, het Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling, helpt om het geweld te stoppen.
Professionals werken samen om snel goede en passende hulp te bieden.
Alles over gezondheid van jongeren
Bij de GGD helpen jeugdverpleegkundigen via anoniem chatten of mailen jongeren die niet lekker in
hun vel zitten, hun verhaal kwijt willen of vragen hebben over hun gezondheid, relaties of
seksualiteit. De jongerenchat is elke werkdag geopend tussen 14.00 en 22.00 uur en in het weekend
van 18.00 tot 20.00 uur. Kijk op www.jouwggd.nl
Nieuws van het CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en
professionals in de regio Rotterdam-Rijnmond terechtkunnen met vragen over gezondheid,
opvoeden, opgroeien en verzorging, vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 18 jaar. Aan elk KDV,

PSZ, basisschool, voortgezet onderwijs en MBO is een verpleegkundige gekoppeld. Elk kind wordt
door ons gezien op vaste contactmomenten.
CJG Vaccinatiedagen
Dinsdag 2 november starten we in de Schiedamse Sporthal Margriet. We eindigen op 9 december in
Ahoy Rotterdam. De komende weken zullen ruim 100 professionals van CJG Rijnmond in totaal bijna
40.000 kinderen ontvangen voor hun MenACWY-, HPV- of DTP/BMR-prik. Een gigantische operatie,
ook nog eens coronaproof. Op donderdag 25 november zijn de kinderen uit Lansingerland aan de
beurt in sporthal Oostmeerhal in Berkel en Rodenrijs Lees alles over de vaccinatiedagen op
www.eenprikzogepiept.nl
Let op: wij geven geen vaccinaties tegen het coronavirus. Informatie over vaccineren tegen het coronavirus bij jongeren
van 12 tot 17 jaar vind je op de website van de Rijksoverheid.

Peer supportbijeenkomst late zwangerschapsafbreking
Tijdens deze bijeenkomst op 23 november, locatie de Groen tuin in Rotterdam kunnen ouders die te
maken hebben gehad met een late zwangerschapsafbreking in een veilige omgeving hun ervaringen
delen. Zie voor meer informatie en aanmelden Peer support bijeenkomst Late
zwangerschapsafbreking - Centrum voor jeugd en gezin
Op de agenda voor professionals
Webinar Schermgebruik door Kinderen 23 november
Een van de meest voorkomende signalen het afgelopen jaar is een toename in schermgebruik bij
(jonge) kinderen. Op dinsdag 23 november nodigt het CJG Rijnmond daarom twee inspirerende
sprekers uit om meer te vertellen over het opvoeden en opgroeien met veelvuldig mediagebruik.
Professor Caroline Klaver vertelt over de dreigende epidemie van bijziendheid en de gevolgen van
corona voor dit fenomeen. Denise Bontje van Mediasmarties vertelt over de interactie tussen beeld
en taal, mediaopvoeding en de balans hierin. Deze webinar is te volgen vanaf je eigen scherm op 23
november van 15:00 tot 17:00. Aanmelden kan via deze link!
Kindermishandeling en Huiselijk geweld:
Geweld(dad)ig filmfestival & Regiodag Aanpak Seksueel Geweld
Dinsdag 16 november van 9:15 tot 14:30 uur staat de regiodag aanpak seksueel geweld in het teken
van het misbruikte kind. Aan bod komen signalen van seksueel misbruik bij kinderen, verhalen van
betrokken ouders en de integrale hulp die wordt aangeboden in de acute fase. Daarnaast is er ook
aandacht voor lange termijnzorg en juridische hulp.
Het GEWELD(dad)IG Filmfestival is een online filmfestival. Het thema dit jaar is 'psychisch geweld'.
Het festival vindt plaats van 22-30 november 2021. Meer informatie via deze link.
Youz opfristraining open en alert
Dit jaar organiseren we een opfrismoment voor de training Open en Alert voor de jeugdwerkers van
Lansingerland. Dus wilt u uw kennis op het gebied van gamen, sociale media, verslaving en
middelengebruik vergroten? Lees dan verder!
Deze training is bedoeld voor professionals die werken met jongeren tussen 12 en 24 jaar die eerder
al Open en alert hebben gevolgd. Echter zijn er ook jeugdwerkers welkom die al kennis hebben over
deze onderwerpen. Tijdens het opfrismoment zullen wij diverse onderwerpen bespreken, zoals:
gamen, sociale media en middelengebruik. Daarnaast mag u zelf onderwerpen aandragen waar u
vragen over heeft. Dit kunt u aangeven bij uw aanmelding.
De training wordt gegeven op woensdag 1 december van 14:00-16:00. Het streven is om de training
fysiek aan te bieden, maar mocht dat in verband met eventuele nieuwe maatregelen niet kunnen,

dan zal de training online plaats kunnen vinden. De investering van de training is enkel de eigen tijd
die beschikbaar gemaakt moet worden, verder wordt de training volledig gefinancierd vanuit de
gemeente Lansingerland.
Mocht u interesse hebben, dan hoor ik graag van u. Stel u heeft een collega die er nog niet van heeft
gehoord, stuur het bericht dan gerust door. Opgeven kan door een mail te sturen naar
I.Anker@Anteszorg.nl
VTV Thuismaatjes voor gezinnen met een kind/jongere met een beperking
VTV wil dat mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en/of autisme
kunnen meedoen in onze samenleving, net als ieder ander. Denk aan samen een
spelletje doen, naar de speeltuin gaan, een eindje wandelen of fietsen, misschien ook
wel iets knutselen!
Interesse gekregen? Kijk dan eens op onze website, waar vrijwilligers en hun maatjes
vertellen over hun ervaringen
www.wijzijnvtv.nl/vrijwilligers/vrijwilligersvertellen
Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar. Vind je het ook leuk om iets voor een ander te doen en zoek
je een zinvolle invulling van je vrije tijd? Meld je dan aan als VTV Thuismaatje.
Ken jij of ben jij iemand die zo’n Thuismaatje goed zou kunnen gebruiken? Meld je bij ons aan en
wij gaan op zoek naar de meest geschikte vrijwilliger voor jou!
Contact met VTV Thuismaatjes kan via thuismaatjesdelft@vtvzhn.nl
Tot slot nog wat inspirerende links voor de lunchpauze
•
•
•

Op 1Sociaaldomein.nl helpen professionals elkaar met vragen waar ze in hun dagelijks werk
tegenaan lopen.
Het boek Tadese over Eritrese nieuwkomers Boek ‘Tadese – Eritrese nieuwkomers verdienen
onze warme steun’ vanaf nu te bestellen – Schoolmaatjes ONS*
Het verhaal van Mohammed, een Syrische vluchteling Lees het interview. of kijk op De reis.

Bedankt voor het lezen! Zelf iets te delen met het jeugdnetwerk? Laat het mij weten.
Margareth Jeschke netwerkregisseur Lansingerland.
M.jeschke@cjgrijnmond.nl

