Schoolfruit
Het schoolfruit is alweer vanaf november van start gegaan.De kinderen eten en proeven soms fruit
en groente wat ze nog niet kennen. De bekende zaken komen ook langs als appels, peren en
wortels. De ervaring leert dat soms het fruit of groente niet groot genoeg is om de kinderbuiken
mee te vullen. Zou u dit willen checken bij uw zoon of dochter? U kunt dan nog wat fruit
meegeven, zodat uw kind voldoende binnen krijgt.
Scheiden en kinderen
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in samenwerking met praktijk Dapper.
Wegwijs bij verlies een informatieve avond over scheiden. Deze interactieve avond
staat in het teken van opvoeding en scheiden. Naast je eigen verdriet en alles wat
geregeld moet worden rondom een scheiding, is het belangrijk om de kinderen zo
goed mogelijk te begeleiden. De kinderen scheiden immers altijd mee. Wat kan je als
ouders of (mede) opvoeders het beste doen om je kind te helpen in deze moeilijke
periode? In de bijlage treft u een uitnodiging aan voor deze avond op 16 februari.
Kindervoorstelling in Maranathakerk
Inmiddels al vele jaren is het traditie dat er in de voorjaarsvakantie een kindervoorstelling wordt
georganiseerd in de Maranathakerk in Alphen aan den Rijn. Zo ook dit jaar weer en wel op
woensdag 1 maart a.s.. Dit jaar zal de voorstelling worden verzorgd door het Vrolijk Theater. Jan
Marcel Vellinga van het Vrolijk Theater is buikspreker en goochelaar en zal samen met zijn
poppen Paula en Bongo naar Alphen komen. Zoals gebruikelijk is de toegang voor deze
voorstelling gratis. Na afloop zal er een collecte worden gehouden voor de onkosten. De
voorstelling wordt gehouden in de Maranathakerk, Jongkindt Coninckstraat 2 in Alphen aan den
Rijn en begint om 15;00 uur. De zaal gaat open om 14:30 uur. Iedereen is welkom, jong en oud om
deze geweldige voorstelling bij te wonen.
Ouderkamer programma
De ouderkamer is open van maandag t/m vrijdagmorgen voor een kopje koffie en/of thee. U kunt
zelf inschenken waar u behoefte aan heeft en met andere ouders van gedachten wisselen. Op
vrijdagochtend is altijd een aantal leden van de AC aanwezig om koffie of thee mee te drinken.
Lijkt het u gezellig om hier eens bij aan te schuiven en zo nu en dan de AC mee te helpen, dan bent
u van harte welkom.
Tussenschoolse opvang
Het is opgevallen dat er vaker snoep of koek in de broodtrommels van de kinderen zit.
Dat is niet helemaal de bedoeling. Wilt u daar als ouder op letten?



Kanjertraining & sociale veiligheid
In maart zal het team een teamtraining krijgen betreft sociale veiligheid “Relaties & seksualiteit”.
Dit is ter voorbereiding op de lessen die verplicht zijn voor de basisschool. De kanjertraining sluit al
mooi aan bij deze lessen, omdat zij de onderstaande doelen nastreven. D
 e Kanjertraining bestaat
uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden
(preventief), of te verbeteren (curatief).
● Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
● Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
● Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
● Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
● Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
● Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
Voordat de lessen van sociale veiligheid worden gegeven op school, wordt er een ouderavond
gegeven door de GGD Holland Midden. Deze ouderavond staat gepland op dinsdag 18 april. Houdt u
hem alvast vrij?
Indien u voor uw kind een individuele kanjertraining wilt regelen, check dan eerst uw
zorgverzekering. Bij sommige wordt deze namelijk vergoed. In deze link komt u direct bij de
zorgverzekeraars die al geregisteerd staan bij de kanjertraining:
http://www.kanjertraining.nl/ouder-en-kind/vergoedingen
Verjaardagsfeest leerkrachten
In de jaarkalender staat dat alle juffen en meesters hun verjaardag gaan vieren op 1
dag en wel 24 februari, de dag voor de voorjaarsvakantie.
Nu zijn er een paar mensen die die dag er niet zijn, dus hebben ze met elkaar bedacht
om het op andere dagen te vieren. Ze kunnen het dan ook met hun stagiaires vieren.
Het zijn dus allerlei verschillende data geworden. U wordt ruim op tijd op de hoogte
gebracht op welke dag het in de groep van uw zoon en/of dochter wordt gevierd. Deze
verandering is alleen voor de locatie Lupinesingel
Goede doelen
Nieuws van de Goede doelen commissie:
De afgelopen tijd is in de de commissie nagedacht over de vorm en manier waarop we
onze goede doelen acties willen vormgeven.
We vinden het belangrijk dat het dicht bij de kinderen staat en dat het een
aansprekend doel is. Daarom hebben we gekozen voor Stichting Tolong Flores.
Deze stichting helpt scholen op het eiland Flores in Indonesië. Wat maakt deze stichting bijzonder?
Voor deze stichting gaat juf Linda van Beusekom, met haar man Kees, jaarlijks op werkbezoek om
daar het geld van donateurs en giften te besteden voor de ontwikkeling van de kinderen op de
scholen in Gorontalo en Nanga Nae. Dit zijn twee dorpen in de buurt van Labuan Bajo, op Flores.
U kunt dus ieder jaar een persoonlijk verslag van haar ontvangen en weet u zeker dat uw
gedoneerde geld op de goede plek aankomt! Zij kunnen de kinderen dan ook enthousiast vertellen
over hun werk en krijgen de kinderen een beeld over het leven van kinderen in Indonesië.
We nodigen u dan ook van harte uit om een kijkje te nemen op de website van Stichting Tolong
Flores: www.tolongflores.com
We willen u alvast bedanken voor uw aandacht en hopen op uw giften in de komende tijd!

Website nieuws
Er zijn verschillende manieren waarop wij informatie met u willen delen, facebook, het infoscherm
en de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief zetten wij zaken die u als ouder/verzorger niet mag missen.
Facebook en het infoscherm zijn bedoeld om u te laten zien wat wij zoal in de week doen met de
kinderen. Heeft u foto’s of een stukje tekst voor de nieuwsbrief? U kunt het doorgeven aan de
locatieleiders.
Trefwoord
Week 4 t/m 6 (23 januari t/m 10 februari): Waar ben je mee bezig? ■ Inhoud: Over bezigheden die
vragen oproepen en verbazing. Over de zin en onzin van wat mensen doen. ■ Bijbel: Maria en
Martha (Lucas 10); De Barmhartige Samaritaan (Lucas 10); De schat in de akker en de parel van de
koopman (Matteüs 13). ››› Thema’s Trefwoord schooljaar 2016-2017 Aflevering 3 Week 7 t/m 10 (13
februari t/m 10 maart): Zoeken en vinden ■ Inhoud: Over verliezen en zoeken, over weglopen en
terugkeren, over blij zijn als alles weer compleet is. ■ Bijbel: Het verloren muntje; Het
zoekgeraakte schaap; De weggelopen zoon (Lucas 15)
Belangrijke data:
13 februari t/m 16 februari Week van de rapportgesprekken/adviesgesprekken groep 8
26 februari t/m 3 mrt start van de voorjaarsvakantie
De volgende nieuwsbrief verschijnt op: d
 onderdag 16 februari 2017

