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Nieuwe leerling op school
Vrijdag 13 april start Nadalia Lacroes in de klas van juf Ineke en juf Diana. Wij wensen haar een leerzame
en leuke tijd toe op onze school.

Jarig
Wij feliciteren Davy van Es, Tara van der Kroef en Roy Bornemann van harte met hun verjaardag.

Schoolfruit week 15
Op de woensdag, donderdag en vrijdag zijn de fruitdagen ingepland. Voor de komende week is het fruit
appel, ananas en komkommer.

Leraar of Lerares willen worden?
Ben je op zoek naar een nieuwe baan en wil je leraar/lerares worden?
Kijk op http:/www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs
en bekijk de mogelijkheden die er zijn om vanuit het bedrijfsleven door te stromen naar het onderwijs.
Voor mensen die binnenkort hun diploma behalen of mensen die uren over hebben
en willen invallen: neem eens een kijkje op site van de vpr pool .

Groep 5 op maandag 9 april van 13.00 uur naar de Stoep
Voorstelling: Foei
We vertrekken om 12.45 uur. De kinderen zijn ’s morgens om 11.45 uur uit.

Groep 5 op donderdag 12 april van 13.00-15.00 uur naar Hoorspel/Verdwaald in het bos
Toneel – Muziek
Locatie: Centrum voor de Kunsten. Nieuwstraat 83, Spijkenisse.
Er wordt toegewerkt naar een presentatie voor de ouders. Zij kunnen de laatste 20 minuten komen
kijken in de theaterzaal van het Centrum voor de Kunsten.
We vertrekken om 12.40 uur. De kinderen zijn ’s morgens om 11.45 uur uit.

Excursie Vers van Voorne groep 6
Groep 6 is donderdag 5 april met de auto naar Tinte gereden en heeft een
kwekerij bezocht. Ze kweken daar vooral sla op water. De leerlingen vonden het
proces van sla kweken leerzaam en boeiend. Iedereen heeft een krop sla mee
naar huis gekregen. Groetjes Elize.
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Gratis aanrader “Kom in de kas”
Morgen zaterdag 10 april kunt u gratis met uw kinderen naar Vers van Voorne “Kom in de kas”. Op
internet kunt u zien waar u welkom bent. Een aanrader is Vers van Voorne. Groep 6 is daar pas op
excursie geweest. De kinderen waren razend enthousiast. Zij telen groente op een duurzame wijze en
brengen het product dichter bij de consument. Mede omdat zij weer betrokken willen worden bij de
producten die ze eten. Dit doen we door regelmatig de consument uit te nodigen om ons bedrijf te
bewonderen en te zien met hoeveel liefde de producten worden geteelt. Hier kunt u zien wat u eet.
Voor verdere informatie kijkt u op www.versvanvoorne.nl Bezoekadres: Vers van Voorne, Konneweg 4b,
3234KG Tinte.

Koningsspelen 20 april 2018
Vrijdag 20 april vieren alle groepen van de Vuurvogel Koningsdag. Deze dag draaien we een continu
rooster. Dit houdt in, dat de kinderen om 14:15 uur uit zijn. Mocht het u niet lukken uw kind om 14:15
uur op te halen, dan kunt u contact met ons opnemen. De lunch voor deze dag zal door school worden
verzorgd. Het programma is als volgt:
De groepen 1 t/m 5 gaan naar Monkeytown. De kinderen lopen, onder voldoende begeleiding naar
Monkeytown.
De groepen 6 t/m 8 gaan naar het Rivierabad. We fietsen hier met elkaar heen. De ouders van deze
leerlingen krijgen een aparte brief mee. Als uw kind namelijk geen zwemdiploma heeft, gaan ze mee
naar Monkeytown.

Klassenagenda
Projecten uitstapjes

Toetsen Thema’s

Groep 1/2a

Di. ochtend 26-04 Kinderboerderij

Sprookjes

Groep 1/2b

Di. middag 26-04 Kinderboerderij

Sprookjes

Groep 3

Sprookjes

Groep 4

Hoe werkt het?

Groep 5

Ma. 09-04 voorstelling Foei in de Stoep
Do. 12-04 Toneel en muziek in CvK

Alles-in-1: thema Dieren week 3
Vr 13-04 Toets Dieren week 1 en 2
Alles-in-1: Planten

Di. ochtend 10-04 Centrum v/d Kunsten

Alles-in-1: Lichaam

Groep 6
Groep 7
Groep 8

Alles-in-1:
Milieu en Kringloop thema: vervuiling

Activiteiten in de komende tijd
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
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17 april
18 april
19 april
20 april

IEP
IEP
The kid dynamitestory-info volgt later
Koningsspelen 2018

gr.
gr.
gr.
gr.

8
8
5 t/m 8
1 t/m 8

Schoolspot.nl: hoge kortingen op officiële en legale software, hardware en clouddiensten
Met speciale onderwijskorting (tot wel 90%!) kunt u op schoolspot.nl officiële en legale software,
hardware, clouddiensten en cursussen bestellen. U hebt de keus uit ruim 200 artikelen van
gerenommeerde leveranciers als Adobe, Norton, McAfee, Microsoft en specifieke educatieve
softwareleveranciers. Zo vindt u bij schoolspot het Officepakket al vanaf €25,Legale software voor een betaalbare prijs, dat vindt u dus bij schoolspot! Dit is mogelijk doordat APS
IT-diensten (waar schoolspot onder valt) namens het gehele onderwijs uitvoerig met ICT-leveranciers
onderhandelt voor de beste prijs en voorwaarden. Deze samenwerking resulteert in aantrekkelijke

overeenkomsten. Onderwijsinstellingen nemen deze overeenkomsten af voor gebruik op school en
betalen dan vaak al een gedeelte voor het gebruik thuis. Hierdoor kan tegen een sterk gereduceerde
prijs thuis met officiële software en hardware en andere ICT-gerelateerde producten geleerd en
gewerkt worden. Alleen als medewerker en (ouder van) leerling(en) in het basisonderwijs kunt u hiervan
profiteren. Schoolspot.nl onderhoudt nauwe contacten met hun leveranciers zodat altijd sprake is van
de meest actuele versies van de media, maar ook de oudere versie kunt u vaak ook nog bij schoolspot
verkrijgen. Gemakkelijk en snel In de webwinkel bestelt u gemakkelijk bijvoorbeeld software of een
clouddienst die u nodig heeft, en u ontvangt meestal direct een linkje om de software te downloaden of
toegang te krijgen tot de clouddienst. En komt u er niet uit, dan helpt een deskundige medewerker van
de klantenservice u verder.
De voordelen van schoolspot op een rijtje: • Voordelig • Specifiek aanbod voor medewerkers en
(ouders van) leerlingen in het basisonderwijs • In samenwerking met bijna alle basisscholen in
Nederland • Legaal en veilig • Altijd de nieuwste versies (het assortiment is altijd up-to-date) • Snel,
downloads zijn direct beschikbaar en overige bestellingen worden binnen 1 werkdag verzonden.

JOT: voor ouders, kinderen, gezinnen en professionals
Iedereen uit de gemeente Nissewaard kan opvoedvragen aan het jeugdondersteuningsteam (JOT)
stellen. De jeugd- en gezinscoaches die daar werken geven informatie, advies en bieden ondersteuning;
aan ouders, kinderen, gezinnen en professionals.
Hulp en advies op maat door jeugd- en gezinscoach
Heeft u hulp nodig? Dan onderzoekt de jeugd- en gezinscoach samen met u wat er speelt en wat het
best past bij uw situatie. Wat kunt u zelf, waar kan uw eigen netwerk van bijvoorbeeld familie,
vrienden, buren, leerkrachten of trainers bij helpen, en wat kunnen professionals voor u doen?
In gezinsplan staan de doelen die u belangrijk vindt
Soms is één adviesgesprek genoeg om weer zelfstandig verder te kunnen. In andere gevallen wordt
intensieve begeleiding ingezet. Dan stelt de jeugd- en gezinscoach samen met u, en soms met andere
betrokkenen, een gezinsplan op. Hierin staat welke doelen u en uw gezin willen behalen en welke
afspraken daarvoor nodig zijn.
Ondersteuning zo kort als mogelijk, zo lang als nodig
Alle hulp, zorg en diensten voor uw kind en uw gezin worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.
Deze inzet is zo kortdurend en licht als mogelijk, en zo lang en zwaar als nodig. Uw jeugd- en
gezinscoach is het aanspreekpunt voor alle hulpverlening.
Eerste contact met het JOT gaat via de bureaudienst
Hoe groot of klein uw vraag ook is, u spreekt altijd eerst met een jeugdprofessional van de
bureaudienst. Deze kunt u elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur bellen via 0181 - 23 71 00. In
crisissituaties is het nummer ook buiten kantoortijden bereikbaar.

weekbrief

Uw privacy staat voorop
Naast persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en burgerservicenummer (BSN), registreert het
JOT alleen inhoudelijke informatie over de hulp die u, uw kind of uw gezin krijgt.
Alleen u en de JOT-professionals die bij de hulp betrokken zijn, hebben inzage in dit dossier.
Als professionals van verschillende organisaties ondersteuning bieden aan uw gezin, kunnen zij dat zien
in computersysteem SIgnaleren en SAmenwerken (SISA). Ook het JOT registreert hierin. Zo kunnen
professionals hun werkzaamheden waar nodig op elkaar afstemmen.
In het systeem staat overigens alleen dát u ondersteuning krijgt, niet welke. Dat is tenslotte
vertrouwelijk. Wilt u meer informatie over privacy en SISA?
Kijk dan op: www.cjgnissewaard.nl/privacy-jot
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