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Jumbo spaaractie.
De spaaractie zit er op.
Er is fanatiek gespaard en de
codes van alle bonnetjes zijn
ingevoerd.
Iedereen bedankt voor
zijn/haar inzet.
Hiernaast het totaaloverzicht
van de gespaarde punten
waarvan wij 24,3% gescoord
hebben. Een mooi resultaat.
Op woensdag 9 november
krijgen we de cheque
overhandigd. We zijn
benieuwd.

Informatieavond Cyberpesten de baas.
Donderdag 3 november staat er een speciale ouderavond op het programma
verzorgd door Niels Baas.
Aanvang 20.00 uur.
Deze avond is speciaal bestemd voor ouders van kinderen in de 21e eeuw. En dat
zijn we allemaal. Uw kinderen, of ze nu 4 of 12 jaar oud zijn, krijgen steeds meer te
maken met een multimedia samenlevingen met vele kansen maar ook
bedreigingen. En hoe gaan we daar in zijn geheel mee om? Op deze avond krijgt u daar ideeën over en ook
bruikbare handvatten. U bent van harte uitgenodigd.

GEVONDEN!!!
In het speellokaal zijn autosleutels gevonden. Wie ook wie mist ze???
Af te halen bij Anne van de Giessen.

Schoolfruit.
Volgende week gaan we van start met een nieuwe schoolfruitperiode. 20 weken lang
krijgen de kinderen een stuk schoolfruit. Het fruit wordt op de dinsdag op school
afgeleverd zodat onze schoolfruitdagen zullen zijn:
woensdag, donderdag, vrijdag
Voor de maandag en dinsdag vragen we u zelf om fruit mee te geven.
Iedere week zal er in de Vlinderbrief komen te staan wat het fruit van die week zal zijn.

Wij hebben er weer zin in.

Nationaal Schoolontbijt.
Donderdag 10 november nemen wij weer deel aan het Nationale Schoolontbijt.
De kinderen hoeven deze dag dus niet thuis te ontbijten. We beginnen de dag gewoon om 8.30 uur met een
gezamenlijk klassenontbijt in ieder klas.
Op de meegestuurde folder vindt u meer informatie over dit Nationale schoolontbijt.
10 minuten gesprekken.
De eerste reacties druppelen binnen.
U heeft nog de mogelijkheid om tot 1 november 12.00 uur uw formulier in te leveren, mag digitaal.
Juf Jeannette gaat dan aan de gang om de planning rond te maken.
De 10 minuten gesprekken staan gepland voor maandag 14 november en donderdag 17 november.
Vrijdag 4 november worden de definitieve uitnodigingen verstuurd.
U kunt ook een uitnodiging van de leerkracht van uw kind krijgen. Hij/zij vindt het dan belangrijk om toch even met
u te praten.
***************
Dhr. / mw. ………………………………………………………………………. wil(len) graag een 10 minuten gesprek op
maandag 14 november / donderdag 17 november / geen voorkeur op de middag / avond / geen voorkeur met:
voorkeur graag omcirkelen

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

groep 1a
groep 1b
groep 2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8
IB
Algemeen

Graag inleveren voor 1 november, 12.00 uur.

voorkeur graag omcirkelen

juf Laura / juf Roselie
juf Christine / juf Roselie
juf Alice / juf Sophia
juf Maartje / juf Dianne
juf Marianne / juf Lenny
meester Peter / juf Meta
juf Berber / juf Jeannette
juf Lenny / juf Ilse
meester Bert / juf Meta
juf Joke
meester Anne

Oproep PBS.
Jaarlijkse vindt er een meting plaats vanuit Yorneo en Windesheim hoe het met het PBS traject bij ons op school
gaat.
Voor deze meting wil Iemke Knevelbnaard (Yorneo) een kort gesprekje voeren met 5 ouders.
Wie wil er op maandag 14 november na het brengen van de kinderen om 8.30 uur even op school blijven om dit
gesprekje met Iemke te voeren.
Graag even doorgeven aan Anne van de Giessen.
Aankondiging CJG ouderavond Hoera, een PUBER!
Wanneer? Dinsdag 8 november 2016
Waar? In obs het Groene Hart, Schoolbrink 1 in Zuidwolde
Hoe laat? Van 19.30 tot 21.00 uur
Voor wie? Ouders met kinderen in de leeftijd van groep 7 t/m voorgezet onderwijs.
Wat gaat deze avond over?
De puberfase, het grote loslaten is begonnen en dat kan best lastig zijn. De puberteit begint zo rond het 11e
levensjaar. Iedereen kent het beeld van een puber die zich gaat afzetten, ze krijgen een grote mond, ze gaan
experimenteren, ze willen zelf beslissingen nemen en besteden veel tijd aan hun uiterlijk. Tijdens deze avond staan
we stil bij de ontwikkeling van uw kind als puber en wat dit vraagt van u als ouder. Een workshop waarin je
handvatten krijgt om samen met en los van je puber op een gezellige en leuke manier door deze fase heen te
komen. Hoe geef je grenzen aan? Hoe ga je op een positieve manier om met alle perikelen? Maar hoe zorg je ook
dat je grip houdt op je kind? Deze avond gaan we daar dieper op in.
Aanmelden kan tot en met 4 november via info@cjgdewolden.nl
Weerbaarheidstraining “Ontdek je eigen kracht” .
Mijn naam is Barbara Bisschop en ik ben werkzaam als kindertherapeut en gezinscoach. Ik heb een eigen praktijk in
Zuidwolde onder de naam “Ba-zes”
Naast het werken met kinderen en gezinnen geef ik binnenkort ook groepstrainingen voor kinderen die wat
steviger in hun schoenen willen staan.
Kinderen die het lastig vinden om voor zichzelf op te komen, weinig zelfvertrouwen hebben en faalangstig zijn.
In kleine groepjes van maximaal 4 kinderen zal er in een veilige vertrouwde sfeer samen gewerkt worden aan het
basis vertrouwen. Door het ervaren en voelen van je “eigen kracht” en deze toe te kunnen passen in lastige
situaties zal het kind weer letterlijk “stevig staan”!
De training is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m12 jaar. De groepjes zullen aangepast worden aan de
leeftijden.
De training bestaat uit een intakegesprek met u als ouders/verzorgers, 8 bijeenkomsten van een uur met de
kinderen en na de training een evaluatiegesprek met u als ouders/verzorgers.
De training vindt plaats in de grote zaal van “het Wheemhuus” aan de burgemeester Tonckenstraat 4.
Tijd: donderdagmiddag vanaf 15.00. Datum volgt in overleg en afhankelijk van de aanmeldingen.
Aan deze training zitten kosten verbonden die vergoed kunnen worden als u aanvullend verzekerd bent!
Meer weten of wilt u uw kind aanmelden? Neem gerust contact op met:
Barbara Bisschop
Oosterweg 13
Zuidwolde
info@ba-zes.nl
www.ba-zes.nl
06-41173408

