2018-2019

Maandbrief
November
Vanuit de MR
De eerste vergadering van dit
cursus jaar was op 20 september jl.
We bespraken hier met elkaar hoe
de informatie avond was verlopen.
Met name hebben wij stil
gestaan hoe het komt dat er zo
weinig animo voor is om deze avonden te bezoeken en hoe we hier eventueel een andere invullen aan kunnen geven.
Het is goed om daar met elkaar over na te denken. Mocht u dit nu lezen en
denken ik zou het graag zo willen of zou dit niet anders kunnen, of deze informatie vind ik belangrijk en dat heb ik niet gehoord dan horen wij het
graag. U kunt dat doorgeven aan de betreffende leerkracht van de groep
waar u kind in zit.
Ook hebben wij nagedacht hoe we de ouders er meer bij kunnen betrekken,
hoe kunnen we meer inhoud geven aan de nieuwsbrief e.d. En wat willen
ouders eigenlijk weten of horen van school. Deze punten zullen wij op een
later tijdstip nog bespreken.
Verder hebben wij het jaarprogramma doorgenomen en een planning gemaakt wat en wanneer aan bod komt binnen onze vergaderingen.
Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt, die u na goedkeuring
kunt inzien.
Met vriendelijke groet,
MR
Schooldammen
Op D.V. woensdag 28 november wordt in
Putten weer het schooldammen georganiseerd
voor alle leerlingen uit groep 5/6 en 7/8. Deze
wedstrijd wordt gehouden bij SDC. Ook vanuit
onze school hebben meerdere kinderen zich
hiervoor opgegeven, wat super leuk! De leerlingen hebben een stencil gekregen met informatie en de tijden van de oefenmomenten en wedstrijden.
We zetten de data nog even op een rijtje:
Maandag 5 en 12 november (15:15u - 16:00u) oefenmomenten in tussenlokaal (leerlingen mogen eten/drinken meenemen).
Woensdagmiddag 14 november (13:30u - 15:00u) is Van Damtoernooi, wie
is de beste dammer uit groep 5/6 en 7/8? De winnaars krijgen een leuke
prijs.
Maandagmiddag 19 november (15:15 - 16:00u) is er een laatste oefenmoment met de leerlingen die op 28 november gaan dammen.
Woensdag 28 november (13:30 - 16:30) is het damtoernooi bij SDC Putten.
We hopen dat de leerlingen goed hun best doen en ook met veel plezier
gaan dammen; jullie kunnen het!
Voor vragen kunt u terecht bij juf Annelies.

Belangrijke data
Datum Activiteit
5-11

Scholenmarkt groep 8

6-11

Verjaardag juf Rinske in de klas

7-11

Dankdag

9-11

Nationaal schoolontbijt

12-11

MR-vergadering

13-11

OC-vergadering

14-11

Lootjes trekken groep 5-8

15-11

Openbare lessen

20 &
21—11

Oudergesprekken sociaal
emotioneel groep 1-8

28-11

Maandbrief/ Dam toernooi (SDC)

5-12

Sinterklaas op school

6-12

Streetwise (ANWB)

13-12

Creamiddag gr. 5/6
Siriz-les gr. 7/8
MR-vergadering

17-12

Gebedsgroep

18-12

Inloopmoment ouders 8:30u.—
8:45u.

20-12

Kerstviering in de kerk

22-12 t/ Kerstvakantie—Leerlingen vrij
m 6 –1

Ingekomen bericht buren
Hallo,
Wij (bewoners van de Schoolstraat 1 te putten ) willen u graag
mededelen dat wij het niet prettig vinden dat er kinderen zijn die
over het muurtje en het hekwerk heen lopen. Ook zijn er ouders die
zittend op de muur zitten te wachten op hun kinderen.
Dit omdat de stenen muur niet al te stevig meer is en wij geen zin
meer hebben in verdere schade.
We verzoeken u dan ook vriendelijk dit niet meer te doen.

Psalmen
Groep /

Gr. 1/2 Gr. 3/4 Gr. 5/6 Gr. 7/8

Datum
4-11

Met vriendelijke groet,
Teunis de Graaf
Vanuit de OC
Vrijdag 9 november organiseert de OC
deelname aan het Nationaal
Schoolontbijt. Wat is het Nationaal
Schoolontbijt?
In de week van het Nationaal Schoolontbijt
gaan elk jaar zo’n half miljoen kinderen samen
gezond en gezellig ontbijten op
basisscholen in het hele land. Met speciaal
lesmateriaal leren ze alles over hun ontbijt. Zo
ervaren ze hoe leuk en belangrijk het is om de
dag gezond te starten.
Uw kind hoeft die ochtend niet thuis te ontbijten. Wel is het belangrijk om een bord, beker en bestek mee te geven.
Wilt u weten wat uw kind te eten krijgt? Kijk dan in de bijlage.
Jarigen
7 december—Dylan Hendriksen

8 december—Aaron de Kloe
16 december—Merel van den Brink
21 december— Mart van den Hazel
25 december— Nout Goverse
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Maandregel
We zorgen ervoor dat de juf of
meester goed les kan geven.

OPA 17 november
Tijd

Wie?

Telefoonnr.

9:00u.

Fam. Meewis

0341-356503

9:00u.

Fam. Hamad

06-86457648

10:30u.

Fam. G. Tomassen 06-42817472

10:30u.

Fam. van Emous

0341-350560

Samantha Wempe
Verpleegkundige
Jeugdgezondheid

Even voorstellen
De GGD is onderdeel van het Centrum Jeugd en Gezin. Samen met Buurtzorg Jong en Icare 0-4 jaar staan wij voor u klaar in
Putten. In samenwerking met school zetten wij ons in om u te helpen in de opvoeding, de gezondheid van uw kind te bevorderen en vroegtijdig onzuiverheden in de gezondheid te signaleren. Het GGD-team Putten bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, logopediste, gezonde schooladviseur en een teamondersteuner.
Gezondheidsonderzoek groep 2
Aansluitend op de consultatietijdperiode vindt het gezondheidsonderzoek in groep 2 plaats. Uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige. Waar mogelijk op school of op locatie in Stroud aan de Brinkstraat 91 in Putten. Tijdens het gezondheidsonderzoek is er ruimte voor vragen en kijken we onder andere naar de groei, ontwikkeling, het gezichtsvermogen en gehoor
van uw kind. In sommige gevallen is het fijn als we de gezondheid van het kind voor bepaalde periode blijven volgen. Er zullen dan vervolgonderzoeken met u afgesproken worden. Ik kan ook adviseren of verwijzen naar andere vormen van ondersteuning of een huisarts/ specialist. Bij medische of kwetsbare situaties raadpleeg ik onze jeugdarts. Indien nodig zal ik in
overleg een terugkoppeling geven aan de intern begeleider of de leerkracht van de school.
Wat biedt de GGD verder tijdens de basisschoolperiode?
- Logopedische screening 4/5 jarige en inloopspreekuur op afspraak voor alles wat te maken heeft taal, begrip, spraak, adem
en stem, gehoor, eten, drinken, slikken. Maak een afspraak via: p.groen-abbink@ggdnog.nl
- Groep 6: meet- /weegmoment door de assistente. In geval van bijzonderheden in de groei zal de jeugdverpleegkundige of
jeugdarts contact opnemen met de ouder/ verzorger.
- Groep 7: interactieve groepsles over gezonde leefstijl door de assistente.
- Negenjarige oproep van het RIVM voor vaccinaties. Uitgevoerd door de assistentes.
- Gezondheidsonderzoek klas 1 van de middelbare school door de jeugdverpleegkundige.
- Vervolgonderzoeken door de jeugdverpleegkundige en jeugdarts.
- Informatiemateriaal voor leerkrachten. Leskisten over bijvoorbeeld rouw- en verliesverwerking. Ondersteuning bij calamiteiten. Verzorgen van gastlessen.
- Gezonde School ondersteuning in gezondheidsbeleid
- Chatten met de jeugdverpleegkundige op www.jouwggd.nl
Inloopspreekuur
Minstens één keer per jaar houd ik een inloopspreekuur op school. Tijdens het inloopspreekuur is het mogelijk voor alle betrokkenen van alle klassen om zonder afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen op school. U kunt het inloopspreekuur gebruiken om (kleine) vragen en/of zorgen te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over: gedrag, ontwikkeling,
sociale media, pesten, zindelijkheid, faalangst, gewicht, slapen of schoolverzuim.
Ruimte voor contact
In tegenstelling tot wat u gewend was van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar op het consultatiebureau zijn de contactmomenten bij de Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar minder frequent. Echter is er altijd ruimte voor contact. Ik ondersteun u
graag! Ouders, verzorgers, leerlingen, leerkrachten, instanties en andere betrokkenen kunnen mij altijd benaderen. Per email ben ik goed te bereiken: s.wempe@ggdnog.nl en telefonisch 088- 44 33 248. Op de website vindt u meer informatie
over het aanbod van de GGD: www.ggdnog.nl

