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 4 november  Agenda  
 Nummer 10  maandag 7 november 20.00 uur MR vergadering 

   dinsdag 8 november - 
   woensdag 9 november Groep 8 excursie ‘Het vogelmysterie’ 
   donderdag 10 november - 
   vrijdag 11 november Nieuwsbrief nr. 11 
     

 Jarigen deze week:  Zaterdag 5 november Delayla Beens Groep 4 
   Zondag 6 november Mya Oosterveen Groep 5 
   Maandag 7 november Noah Amanuel Hadege Groep 3 
   Vrijdag 11 november Tasneem Alkhatib 

Mila Bouwmeester 
Groep 3 
Groep 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
 

Brief Sinterklaas 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een brief van 
Sinterklaas over de intocht op zaterdag 12 november. 
De gezellige tijd breekt aan! Het Sinterklaasjournaal staat de 
komende weken centraal. 
We werken rondom dit thema en kijken in de verschillende 
groepen het journaal  
 
 

Schoenendoosactie 
Langzaamaan druppelen er versierde en gevulde dozen 
binnen.  
Wat mooi om te zien, dat kinderen iets voor andere kinderen 
over hebben. Ook deze week kunnen nog dozen ingeleverd 
worden.  
Hoe meer, hoe mooier! 
 
 

 



 

Kom in de klas  
Voor de herfstvakantie hebben we ouders, opa’s en oma’s 
en andere betrokkenen mogen begroeten in de klas. Het 
was goed dat kinderen zelf de mogelijkheid kregen om de 
rondleiding op zich te nemen. 
Kinderen waren soms zo enthousiast, dat ze op meerdere dagen naar binnen kwamen 
om ook aan andere familieleden te laten zien waar zij bezig zijn. 
Dit is zeker voor herhaling vatbaar! 

     
 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x - 

dinsdag x x 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

    
 Bericht van Liefde 

voor Harmonie 
 Open repetitie bij de Liefde voor Harmonie! 

 

Hou jij van muziek? Twijfel je of muziek 
maken misschien iets voor jou is? En ben je 
nieuwsgierig naar welke 
muziekinstrumenten er zijn en hoe ze 
klinken?  
Wacht dan niet langer en kom langs!  
Op 9 november houdt het leerlingenorkest 
een open repetitie. Tijdens de repetitie zie 
en hoor je verschillende instrumenten 
langskomen, proef je de gezelligheid van het met elkaar muziek maken en kom je er 
misschien achter welk instrument bij jou past. 
De repetitie begint om 18.45 uur in het muziekcentrum op Noordeinde 240.  
Leuk als je er ook bij bent! 
 

Opgeven is niet nodig. Heb je een vraag, dan kun je mailen 
naar  info@liefdevoorharmonie.nl.  
Meer informatie over de vereniging is te vinden op de website : 

https://www.liefdevoorharmonie.nl. 
 Bericht van 

Centrum voor Jeugd 
en Gezin 

 

Kind en Media 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in december een webinar 
‘Kind en media’ voor ouders van kinderen van 4 tot en met 8 jaar en 9 tot en met 
12 jaar. 
Wat doet je kind op de computer? Is je kind online 

wel veilig? Hoe lang mogen kinderen eigenlijk 

spelen op hun telefoon of tablet? Wat past bij de 

leeftijd? 

Veel ouders zijn bezorgd over het gebruik van 

beeldschermen en online media door hun kinderen.  

Tijdens deze avond bespreken we de voor- en 

nadelen van het gebruik van beeldschermen en online media door kinderen. Je krijgt 

tips hoe je je kind mediawijs opvoedt. 

 

De webinar ‘Kind en media’ is er speciaal voor ouders van kinderen van 4 tot en met 

8 jaar op  donderdag 08 december 2022 van 20.00 tot 21.30 uur. Voor ouders van 

kinderen van 9 tot en met 12 jaar vindt de webinar plaats op woensdag 14 

december 2022 van 20.00 – 21.30 uur. Deelname bedraagt €5,- per persoon. 

Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link. 

mailto:info@liefdevoorharmonie.nl
https://www.liefdevoorharmonie.nl/
https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3170&ForcePreview=cursus


   

Mam of  pap, mag ik even op je telefoon? 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met Tischa 
Neve de gratis webinar ‘Help (en hoera) een 
scherm’ voor ouders met kinderen tussen de 1 
en 9 jaar. 
Onze kinderen groeien op met tablets en 

smartphones. Ze zijn er heel jong al superhandig 

mee. Sommigen kunnen al swipen en klikken als 

ze 1 jaar zijn. Daar hebben ze later in hun leven 

ook zeker profijt van. En wat is het lekker om ze 

af en toe achter een filmpje te zetten zodat je zelf 

je handen vrij hebt.  

 

Maar…laten we ze niet te veel kijken? En waar doe je goed aan? En hoe voorkom je 

gedoe en gezeur en zorg je voor duidelijke afspraken rondom schermgebruik? 

 

In de webinar ‘Help (en hoera) een scherm’ helpt psycholoog en opvoedkundige 

Tischa Neve, bekend van tv en andere media, ouders op weg met antwoorden en 

ideeën. Een webinar vol eyeopeners, voorbeelden en praktische tips die je direct in 

de praktijk kunt toepassen! 

 

Dit gratis webinar vindt plaats op donderdag 17 november 2022 van 20.00 tot 

21.00 uur. 

Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link.  

 

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