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Al drie weken onderweg……
Wat een gezellige startavond op vrijdag 1
september! Dank aan de ouders van onze
Activiteitencommissie. We zijn het nieuwe
schooljaar knallend begonnen. Dit eerste
feestje was meteen een succes.
Het tweede feestje ook: juf Beppie was 40
jaar in het onderwijs en woensdag hebben
we haar in het zonnetje gezet. Daarover
straks meer.
In de eerste weken borrelen allerlei vragen
op over het begin van de lessen, welke
deuren we gebruiken om naar binnen te
komen, enz. Veel staat in de Praktische
Informatie die u samen met de Kalender
gekregen hebt. Maar ook in de eerste
nieuwsbrieven herhalen we vaak wat
regels en gewoontes. Ook in deze brief.
Met vriendelijke groet, Nelis van
Binsbergen

Links in de hoek de deur voor
groep 1-2A en groep 3, in het
midden de deur voor groep 12b(en groep 7-8).

Op de fiets naar de boerderij van de
familie Mulder

Deze week aandacht voor 2 gewoontes….
1. Pleinwacht begint ’s morgens om 10 voor half
negen en ook de deuren van de groepen 1-2
en 3 gaan om 10 voor half negen open. Vanaf
dat tijdstip is er nl. toezicht in hun lokalen. De
oudere leerlingen blijven buiten totdat de bel
gaat.
2. Groep 1-2A en groep 3 gebruiken de
achterdeur in de hoek van het kleuterplein en
groep 1-2B komt via de middendeur op het
kleuterplein naar binnen. Beide deuren geven
toegang tot de dichtstbijzende kapstokken en
het dichtstbijzijnde lokaal. Hiermee houden
we de voordeur(hoofdingang) vrij voor groep
4 en bezoekers.

Oproep gastouder
Welke ouder wil zelf gastouder zijn voor
peuter of schoolgaand kind? Of weet u
iemand in Driel die gastouder wilt zijn?
A.u.b. even bellen naar school: 4742915

Voorlezen kan overgaan in meelezen.
Hier lezen de leerlingen van groep 8
samen met groep 3.

Wat kunnen we als ouders doen?
Een prettige vraag! En wat fijn dat die
gesteld wordt. Als u uw kind(eren) wilt
ondersteunen in hun ontwikkeling, dan is
vroeg beginnen met voorlezen veruit het
belangrijkste wat u voor uw kind kunt doen.
Veel babbelen met uw kind en bijv. tellen,
ook héél goed! Zo veel mogelijk doen. Maar
voorlezen blijkt na veelvuldig onderzoek het
allerbelangrijkste. Daar zit alles in.
Veel plezier voor ouder en kind. Idee om er
straks met de Kinderboekenweek extra
aandacht aan te besteden?

Drie keer “hoera” voor onze jarigen!
Laten we even kijken naar de vrolijke feestneuzen voor de
komende 2 weken:
Chloë Kilwinger uit groep 3 wordt 16 september 6 jaar.
Elin Smit uit groep 4 wordt op 23 september 7 jaar.
Do Rokven uit groep 7A wordt op 24 september 10 jaar.
Jerôme Starreveld uit groep 8 wordt op 24 september 11 jaar.
Luuk de Vaan uit groep 3 wordt op 26 september 6 jaar.
Fenne Essers uit groep 4 wordt op 27 september 8 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!
Juf Beppie 40 jaar in het
onderwijs
Afgelopen woensdag hebben ouders
en kinderen van groep 1 t/m 4 juf
Beppie flink in de bloemetjes gezet.
Juf Beppie uit groep 1-2B was 40
jaar juf! En dan kun je soms best
wel eens een beetje moe zijn.
Daarom kreeg juf Beppie een
lekkere ligstoel, speciaal voor juffen
die een beetje moe zijn. 
Raamtekeningen maken
De afgelopen jaren heeft Leonie Veens de figuren
op de ramen getekend en met hulp van andere
ouders werden ze ingekleurd.
Leonie heeft geen kinderen meer op De
Meeuwenberg en heeft in de afgelopen weken
haar laatste tekeningen aangebracht. U hebt de
diverse smurfen al gezien.

Een vriendelijke oproep: wie wil in de
toekomst de tekeningen op de ramen
zetten? U kunt uw eigen tijdstippen
bepalen. Graag doorgeven aan meester Nelis.
Ouders die willen inkleuren: ook hartelijk
welkom!!

026 4742915

Datum:
Za 16 sept
Wo 20 sept
Vr 29 sept

Activiteit:
Polenherdenking op het Polenplein 15.00 uur
’s Middags korfbaltoernooi in Zetten
Nieuwsbrief 3 op de site en via de mail.
Zie ook onze Jaarkalender.

Beter omgaan met pubers
In de puberteit verandert veel, zowel voor pubers als voor hun ouders. Dat is
voor de ouders en voor de kinderen lastig. GGD Gelderland-Midden houdt
jaarlijks twee gratis cursussen voor ouders van puberende kinderen. U bent van
harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De volgende cursus begint op
maandagavond 30 oktober 2017.
De cursus wordt gegeven door twee jeugdverpleegkundigen die bijna dagelijks
op scholen in de regio spreekuren houden en veel weten over pubers en wat er
speelt in deze leeftijdscategorie. Zij spreken de pubers en hebben niet alleen oog
voor lichamelijk ontwikkelingen, maar juist ook voor de geestelijke,
gedragsmatige en sociale ontwikkelingen die kinderen doormaken.
GGD Gelderland-Midden begrijpt dat er in de pubertijd niet alleen veel verandert
voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Daarom is deze cursus voor u
opgezet.
Waar loopt u tegen aan als ouder en hoe begeleidt u uw kinderen op een
positieve manier?
De cursus ‘Beter omgaan met pubers’ bestaat uit 5 bijeenkomsten. Tijdens de
cursus wordt aandacht besteed aan de prettige én de lastige kanten van het
omgaan met pubers. U krijgt informatie over hoe u het contact met uw zoon of
dochter kunt bevorderen en ruzie kunt voorkomen. De deelnemers vinden
herkenning bij elkaar door ervaringen en oplossingen te delen.
De cursus kent een basisprogramma, maar de vragen van ouders kunnen steeds
anders zijn. Als u zich aangemeld heeft, neemt een cursusleidster kort voor de
cursus contact met u op om uw specifieke vragen te horen en zo de cursus op
maat te maken.
Basisprogramma
De cursus besteedt, naast de door de deelnemers aangedragen punten, aandacht
aan de volgende onderwerpen:

puber;

uzie oplossen: praten met een puber;

Voor wie?
Ouders van (ongeveer) 12-tot en met (ongeveer) 16-jarigen, die vragen hebben
over of problemen hebben bij de opvoeding van hun puber(s).

Waar en wanneer?
De cursus bestaat uit vijf maandagavonden, namelijk 30 oktober en 6, 13, 20 en
27 november 2017.De bijeenkomsten vinden plaats van 19.30 -21.30 uur aan de
Schelmseweg 93a, in ons scholingsgebouw aan de achterkant van het Openlucht
Museum.
Inschrijven kan tot 3 weken voor aanvang van de cursus. Echter er is maar een
beperkt aantal van 10 plaatsen beschikbaar. Als de cursus vol zit, wordt contact
met u opgenomen en kunt u op de wachtlijst voor de volgende cursus worden
geplaatst.
Aanmelden
Aanmelden kan via secretariaatvgz@vggm.nl onder vermelding van ‘aanmelding
voor pubercursus’. Vergeet u niet uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres te vermelden. Deelname aan de cursus is kosteloos.

