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Kerstviering in voorbereiding
De kerstcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen van de
kerstviering. We zijn ons bewust van het feit dat door de corona de
viering zal moeten worden aangepast. Zo is er, om zo min mogelijk
verplaatsingen van ouder en kinderen te hebben, besloten om op
donderdag 17 december een continurooster te draaien. De kinderen zijn
dan om 14.00 uur vrij. Zodoende kunnen we toch ś avonds van 18.30 uur19.30 uur een klein kerstfeest vieren in het eigen lokaal.
Denkt u er zelf alvast aan om de B.S.O. te berichten.
Op een later tijdstip ontvangt u meer informatie over de kerstviering.
De kerstcommissie.
Corona en de gevolgen
Elke keer weer moeten we besluiten wat er wel kan binnen de
richtlijnen van de RIVM en wat niet kan.
Het traditionele schaatsen laten we dit jaar niet doorgaan. Het is
een activiteit die niet direct invloed heeft op het
onderwijsaanbod. Daarbij wordt het schaatsen gedaan in een
omgeving waar meer organisaties gebruik van maken en soms
tegelijk. Daarmee is er een verhoogd risico.
Ook de oliebollen zullen dit jaar niet worden besteld en
uitgedeeld. Wij zien geen kans om dat op een corona-proof manier
te organiseren.
Gelukkig is Streetwise wel doorgegaan en zijn ook de lessen van
Halt geweest in de hoogste groepen.

Streetwise Lessen afgelopen woensdag
op de locatie Meteoorlaan
Belangrijke data:
Dinsdag 1 december
Vrijdag 4 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december

Schoolcommissievergadering
Continurooster groepen 5 t/m 8 i.v.m. Sintviering
Kerstviering in de avond en continurooster
Om 12.00 uur begint de kerstvakantie

Informatie van externen

Webinar – Gezin in scheiding? Hoe zorg goed voor jezelf!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert de webinar ‘Gezin in scheiding’ voor ouders
met kinderen tot 18 jaar die een scheiding meemaken of recent gescheiden zijn.
Als je relatie eindigt staat je leven op z’n kop. Dat je kinderen dat
ook moeten meemaken, maakt het extra moeilijk. Hoe kun je in
deze periode zo goed mogelijk voor je kinderen zorgen? Het
eerste antwoord op die vraag is: door goed voor jezelf te zorgen.
dit webinar hoor je hoe andere ouders dat doen en krijg je slimme
tips van scheidingscoach Anouk Boering.

In

Als je meedoet, krijg je in elk geval meer zicht op…
− Wat heeft je kind nodig, maar ook: wat heb jij nodig?
− En wat kun je daarbij van andere gescheiden ouders leren?
Het wordt een interactieve avond boordevol praktische tips en veel tijd om ervaringen uit te wisselen met
de andere deelnemers.
Meld je aan voor ons gratis webinar!
Datum:
Dinsdag 15 december 2020
Tijd:
20.00 – 21.00 uur
Kosten:
Geen
Aanmelden: www.cjgcursus.nl of via 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!

Bang zijn (voor corona)
Bang zijn hoort bij ons. Het beschermt ons tegen gevaar. Iedere leeftijd
kent zijn eigen typische
angsten. Veel kleuters kennen angst voor het donker. In de
middenbouw kan faalangst om de hoek komen kijken en in de
bovenbouw angst er niet bij te horen. Wij kunnen kinderen hiermee
helpen.
Corona kan kinderen flink bezighouden. Het brengt veranderingen  en
onzekerheden met zich mee. Welke juf hebben we vandaag?  Wat als

papa’s werk ophoudt? Kan oma ook doodgaan?
Wat kunnen ouders doen?
· Let op signalen van zorgen en stress bij je kind.
· Vraag er naar, praat erover, zoek samen goede
info.
· Help je kind gewone dingen te blijven doen.
Meer Informatie en filmpjes praten met je kind over Corona

Wil je hier eens verder over praten?
Of over een ander onderwerp dat je
als ouder(s)

