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Vervolg lockdown
Zoals eenieder gisteren heeft kunnen vernemen, wordt de lockdown verlengd. De hoop is er dat er voor
onderwijs en opvang wellicht eerder dan de aangegeven 3 weken, de mogelijkheid komt dat kinderen
weer naar het kindcentrum kunnen komen.
Vandaag ontvangt u via onze stichting GOO een informatiebrief over het vervolg van de lockdown.
Er wordt nog gekeken naar de geplande rapporten en bijbehorende 10 minutengesprekken; zo goed als
zeker schuiven die iets op. U hoort hier nog meer van wanneer dit definitief is. Het adviestraject
voortgezet onderwijs voor de groepen 8 blijft wel volgens planning lopen.

Opfrisbeurt binnenzijde gebouw
In deze periode van lockdown is het uitvoeren van een reeds
geplande klus, het schilderen van de binnenzijde van ons
gebouw, iets makkelijker uit te voeren dan wanneer het
kindcentrum volop in bedrijf is.
Gaandeweg de afgelopen weken krijgt het gebouw een andere
uitstraling binnen. Met her en der nog een aanvullende inrichting
en afwerking willen we een frisse, fijne omgeving creëren voor
kinderen en collega’s.

kalender
Onder voorbehoud:

20 januari
Start voorleesdagen
Kindcentrumraad
vergadering 20.00 u.

21 januari

29 januari
Einde voorleesdagen

1 februari
Adviesgesprekken groep 8

2 februari

3 februari
Adviesgesprekken groep 8

4 februari

5 februari

9 februari
Kennismaking instromers
kleuters

15 t/m 19 februari
Voorjaarsvakantie

Een quiz met een stagiaire tijdens de
noodopvang

Gratis webinair voor ouders en leerkrachten
Het coronavirus heeft een grote impact op het leven. We krijgen vaker te maken met
verdriet, teleurstelling en overlijden, ook kinderen. Leren omgaan met verdriet, teleurstelling
en pijn hoort bij de opvoeding en het leven.
Belang van de omgeving
Kinderen die te maken krijgen met een verlies door overlijden zijn voor het begrip hiervan en
hun ondersteuning afhankelijk van hun omgeving. Juist de volwassenen om hen heen
kunnen het verschil maken. Maar hoe kun je steun bieden aan je kind? In dit webinar helpen
we je op weg.
Programma
Het webinar zal in de vorm van een vraaggesprek gehouden worden. Een externe
vertrouwenspersoon van de GGD zal in
gesprek gaan met een trainingsacteur.
Gezamenlijk zullen zij op basis van
ervaringen uit de praktijk twee situaties
doornemen; ouder met een kind in
rouw & leerkracht met kind in rouw in de klas. Naast theoretische informatie over rouw in
verschillende leeftijdsfasen (0-18 jaar) zullen zij praktische handvatten bieden om ermee om
te gaan.
Maandag 25 januari 2021 19.30-20.15 uur
Aanmelden
Deelname aan het webinar is gratis. Het webinar is zowel voor ouders als professionals.
Klik op : https://ggdhvb.webinargeek.com/tranen-in-mijn-buik-omgaan-met-rouw-en-verliesbij-kinderen om je aan te melden.
Met vriendelijke groet, Carmen van Daal
Jeugdverpleegkundige

Een ideale wereld, gezien vanuit de
kinderen
Tijdens de noodopvang hebben ook enkele stagiaires meegeholpen om
de kinderen te begeleiden. Zij hadden opdrachten bedacht voor de
kinderen die klaar waren met hun thuiswerk. Juf Anne en meester Pleun:
‘Wij vertelden de kinderen dat ze zich moesten indenken dat ze door een
sleutelgat gingen kijken. En als ze daardoor heen konden kijken, zagen
ze hun ideale wereld voor zich. De opdracht was om in ‘het sleutelgat’ de
ideale wereld te tekenen.
Daarnaast hadden we in de middag ook nog een Kahoot quiz gedaan. Dit
is een online quiz waarbij de kinderen op hun eigen Chromebooks het
antwoord moeten invullen. De kinderen vonden het erg leuk en deden
enthousiast mee.’

Pien, groep 6a

Voedselland was een leuk land totdat er
een monster kwam, maar daar waren ze
op voorbereid. Ze gingen vechten maar ze
besloten uiteindelijk om vrede te sluiten.
Eind goed, al goed. Dylan, groep 6b
Het snoepland, de regenboog
is van zuurtjes, de wolken van
suikerspin. Het gras is van chocolade, net
als de boomstam, net als de groene
blaadjes daarboven. Esmee groep 5a.

Winnende
voorpaginatekening van Lise uit
groep 7a
Lise uit groep 7a heeft met haar klasgenoten
meegedaan aan een tekenwedstrijd,
georganiseerd door Sjors Sportief, en jawel…!
Haar tekening is gekozen uit alle inzendingen
om als voorpagina op het nieuwe Sjors Sportief
boekje uit te komen!
Lize, van harte gefeliciteerd met deze 1e prijs!
T.z.t zal Lise nog in het zonnetje gezet worden .
I.v.m. de huidige coronamaatregelen wordt nog
gezocht naar een passende manier voor de
uitreiking van het eerste Sjors Sportief-boekje.
De tekening hangt ook buiten in de gang bij
groep 7a.

wist u dat...

Jara, groep 6a

• We voor ICT nieuwe investeringen gaan doen?
• Pedagogisch medewerkers, Onderwijsondersteunend Personeel, leerkrachten en
stagiaires allemaal meehelpen bij de noodopvang?
• Onze peuters een nieuw speeltoestel hebben gekregen?

