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Tijdens de staking van 30 en 31 januari 2020 de school is die dagen gesloten!
Jarigen:
Wij wensen de jarigen Bryan van Munster, Alisha Klaucke. Dani
Jongejan, Younes Balaha, Jayden Chotoe, Dani Ribeiro Andrade,
Gyan Markusse, Samy Oprea en Regina Schaers een gezellige
verjaardag toe.

Schoolfruit:
De leerlingen kunnen de komende week genieten van mango, rettich en waspeen.

Ideeënbus:
Beste ouder(s) / verzorger(s),
U bent wellicht op de hoogte van de renovatieplannen van ons gebouw. Achter de schermen wordt er
hard gewerkt om alle voorbereidingen te treffen, zodat we een gezonde en frisse school kunnen
realiseren. Hoe, wat en wanneer is op dit moment nog niet aan te geven. In de planning staat wel
augustus 2021 als realisatiedatum opgenomen en daarna nog de puntjes op de i zetten tot uiterlijk
december 2021.
In de periode vanaf nu tot en met de realisatie zullen we zoveel mogelijk op de hoogte houden.
Voor nu hebben we uw hulp nodig!
U bent als ouder bekend met de school. Om de school
nog passender te maken voor uw kind(eren), kinderen
van toekomstige ouders, ouders en teamleden hebt u
wellicht innovatieve ideeën, aanbevelingen m.b.t. de
inrichting van het gebouw.
Om een goed functieboek – ruimteboek op te kunnen
stellen zouden we het fijn vinden als u deze ideeën
en/of aanbevelingen met de school deelt. Tot en met
maandag 10 februari kunt u uw inbreng doorgeven via de
mail: a.eijgelsheim@prokind-scholengroep.nl of naar
a.leliveld@prokind-scholengroep.nl.
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Het Centrum voor Jeugd en Gezin: voor meten, wegen en meer.
Dit schooljaar krijgen alle leerlingen uit de groepen 2 en 7 een uitnodiging van het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG). Dit is voor een afspraak met een jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

Waarom een afspraak?
Het CJG volgt de ontwikkeling van alle kinderen en onderzoekt hoe het gaat met hun gezondheid.
Daarom krijg je op vaste momenten een uitnodiging voor een afspraak. Je kind wordt dan gewogen en
gemeten, de ogen en oren worden getest en je kunt vragen stellen aan en overleggen met een
jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Groep 7: zelf een afspraak maken.
De komende tijd krijgen ouders van groep 7-leerlingen een brief van het CJG. Hierin word je
uitgenodigd om zelf een afspraak te maken. Ook staat erin wat jij en je kind van de afspraak kunnen
verwachten. Om je een idee te geven van de onderwerpen die je kunt bespreken, zit bij de brief een
onderwerpenlijst.

Andere leerlingen ook altijd welkom
Zit jouw kind niet in groep 2 of 7, maar wil je wel graag een afspraak met een jeugdarts of
jeugdverpleegkundige? Bijvoorbeeld voor een ogen- of orentest, omdat je het idee hebt dat jouw kind
niet lekker zijn vel zit of voor voorlichting over de puberteit? Je bent altijd welkom bij het CJG! Op
de contactpagina van onze website zie je op welke manieren je een afspraak kunt maken.
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