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PENSIOEN.

Beste ouders/verzorgers van De Mare,

Nog even en dan is het zover.

43 jaar heb ik met ontzettend veel plezier voor de klas mogen staan,

waarvan 30 jaar op De Mare.  Voor mij is het nu tijd om afscheid te

nemen.

Met heel veel dankbaarheid, dat ik dit fantastische werk zolang heb

mogen doen, maar toch ook wel  met wat weemoed, dat die periode

nu voorbij is.

Heel veel kinderen heb ik een stapje verder mogen begeleiden in hun

ontwikkeling. Ik wil u, ouders, bedanken voor het vertrouwen dat u

mij hebt gegeven, om dagelijks met uw kind op  te mogen trekken.

Het was fijn om op een open en vriendelijke manier met elkaar van

gedachten te wisselen. Ouders en leerkrachten hebben toch hetzelfde doel voor ogen:

de kinderen gelukkig zien en  proberen ze te geven wat ze nodig hebben.

Ik heb al die jaren met heel veel plezier en gedrevenheid op De Mare gewerkt. Zeker is, dat ik

de kinderen, de ouders en mijn geweldige collega’s ( en zeker mijn lieve duo-collega)  enorm

ga missen, maar nu mag ik mijn tijd helemaal zelf gaan invullen.

Ik wens u allen het allerbeste toe!

Hartelijke groet en liefs,

juf Henny.

Welke bijdragen kunt u volgend schooljaar verwachten?

Elke jaar komt de vraag welke kosten er komen. Ter voorbereiding op

komend schooljaar sturen wij u een overzicht met kosten die u kunt

verwachten in een lopend schooljaar.

De kosten die u komend jaar kunt verwachten zijn de volgende:

● Ouderbijdrage schoolcommissie van € 32,50

● Bijdrage voor lunchpauze 4 keer €20,--

● Schoolreis voor onderbouw ongeveer € 20,--

Schoolreis voor groep 3 en hoger ongeveer €30,--

● Kamp groep 8 waarschijnlijk € 95,--

Belangrijke data:



12 juli Rapporten/portfolio’s gr 1-7 mee naar huis

14 juli Afscheidsavond groepen 8

15 en 16 juli Groep 8 zomervakantie!!

16 juli Om 12.00 uur zomervakantie



Informatie van externen

Online lezing Autisme en gamen

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert de online lezing Autisme en gamen voor ouders van
kinderen met (een vermoeden van) autisme.

De lezing wordt gegeven door André Parren, pedagoog en ervaringsdeskundige op het gebied van gamen.

Gamen, het is de favoriete hobby van veel jongeren. Gamen
heeft zeker veel positieve kenmerken, maar er zijn ook
negatieve kenmerken. En het lijkt erop dat gamers met
autisme eerder problematisch gamegedrag vertonen dan
anderen.

Nog meer dan bij gamers zonder autisme,
heeft gamen voor de jongere mét autisme vaak een functie.
Waarom is dit? In de online lezing wordt aandacht besteed aan wat de signalen van problematisch
gamegedrag zijn. Ook vertellen we hoe je dit gedrag het best kunt begeleiden.

De lezing is online via Zoom.
Datum:     Donderdag 15 juli 2021
Tijd:    19.30 – 21.30 uur
Kosten: Geen

Geïnteresseerd? Meld je aan via www.cjgcursus.nl of deze link.

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website: www.cjgcursus.nl
E-mail: info@cjgcursus.nl
Telefoon: 088 254 23 84

Volg CJGcursus op en . Like it!
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