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Nieuwsbrief 11
Team
Juf Liesje is officieel hersteld en werkt weer lekker in groep 4b, 5a en 6a.
Juf Esther is onlangs aan haar hand geopereerd, maar haar andere hand moet ook nog. Dit
gaat half mei gebeuren. De vervanging wordt gedaan door juf Kristel en vanaf juni door juf
Carleen.
Ondertussen breken voor juf Fieke de laatste maanden in het onderwijs aan. Zij gaat in de
zomer met pensioen. We gaan daar natuurlijk een mooi feest voor organiseren.
Onderwijs
Groep 8 heeft de afgelopen dagen de eindcito gemaakt. De uitslag verwachten we half
mei. Wat het ook wordt, de kinderen hebben hun best gedaan en dat is genoeg. Allemaal
kanjers die straks de school gaan verlaten! Ze zijn al druk bezig met het oefenen van de
musical.
Bedankt voor uw aanwezigheid (of die van oppas of opa en oma) bij de tentoonstelling
gisteren. Wat fijn om kinderen te zien vertellen wat ze geleerd hebben. Er waren ook
dansfilmpjes te zien. En kinderen lieten trots hun kunstwerken zien. We merken dat het
thematisch onderwijs veel plezier en inzet geeft bij zowel de kinderen als het team. Er wordt
eigentijds en veel geleerd. Het volgende thema start na de meivakantie ‘uitvindingen en
ontdekkingen’
Muziekproject
9 april hadden we een fantastisch concert met groep 5&6 samen met Cadenza in de
Jachtlust. Alle kinderen hebben in 10 weken tijd een muziekinstrument leren spelen. Wat mooi
dat ze dit meekrijgen in hun ontwikkeling. Kinderen die dachten dat het nooit zou lukken
speelden vrolijk mee. Er zijn kinderen die hierdoor verder willen met muziek maken. Het is een
meerwaarde op ons onderwijs wat niet uit taal en rekenen alleen bestaat. 16 mei mogen
deze kinderen nog een keer optreden bij Paleis het Loo, samen met 900 andere leerlingen.
Meer informatie hierover op www.doemaarmeeband.nl
Koningsspelen
Vandaag hebben we de koningsspelen weer gevierd als vanouds. Een leuk spelcircuit op de
velden bij Voorwaarts voor de jongere kinderen en voor de oudsten allerlei sporten die in
teamverband werden gespeeld. Kortom een gezellige sportieve dag!
Social Schools
Op 1 mei a.s. wordt er een nieuwe versie gelanceerd van Social Schools. Er vinden
veranderingen plaats ten aanzien van persoonlijke berichten en gesprekken. Hier leest u
meer over de aanpassingen die gedaan worden: Persoonlijke berichten en gesprekken gaan
samen</p> - Social Schools
Geslaagd!
Met tien vingers blindtypen en dat dan bijna foutloos én super snel. Dat is wat 35 leerlingen
van onze school nu kunnen na een half jaar lessen volgen bij de typejuf. Juf Ingrid is super
trots op al deze kanjers, want makkelijk was het zeker niet. Ook door het uitvallen van lessen
(door corona) vroeg het flink wat doorzettingsvermogen. Maar nu is het echt klaar: blije
gezichten dus!
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Jens, Finn, Luca, Veerle, Lisa, Anne, Sarah, Joas, Morris, Mannes, Giel, Fedde, Stef, Mika, Siem,
Kyan, Roan, Sare, Kai, Sam, Daan, Giel, Sill, Iris, Loes, Nikki, Naud, Evian, Lila, Gijs, Silke, Dylan,
Tygo, Lynn en Han: van harte gefeliciteerd!
Hartelijke groet,
de typejuf
Ingrid van Deelen
Oproep!
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Heeft u tussen de middag een
momentje vrij voor ons? Dan zou dat heel fijn zijn! We hebben deze hulp hard nodig om de
kinderen verantwoord buiten te laten spelen en de leerkrachten hun pauze te laten houden,
zodat ze er ‘s middags weer tegenaan kunnen. De overblijfkracht staat altijd samen met een
leerkracht op het plein. Het is een leuke taak waarin je veel contact met de kinderen hebt.
Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding.
Het hoeven niet perse ouders te zijn. Het mag ook de buurvrouw, opa, of een bekende zijn.
Maandelijks beluurtje jeugdverpleegkundige
Op maandag 9 mei a.s. van 13:30 tot 14:30 uur houdt jeugdverpleegkundige Patricia Klein
Rouweler een telefonisch spreekuur voor ouders met vragen over hun kinderen, zoals meten,
wegen, ogen- en oren controles en eventuele opvoedingsvragen. Mocht dit tijdstip niet
uitkomen dan is Patricia ook per email bereikbaar. Zij neemt dan contact met u op. Voor de
contactgegevens verwijzen wij u naar de bijlage van deze nieuwsbrief.
Opvoedsteunpunt van het CJG in Voorst
De gemeente Voorst en het CJG willen graag wat meer bekendheid geven aan het bestaan
van het opvoedsteunpunt.
U kunt bij het opvoedsteunpunt gratis terecht met vragen over opvoeden. Of je nu vader of
moeder bent of opa of oma; vragen stellen is natuurlijk gedrag, van vragen word je wijzer….
Hacile, orthopedagoog van het opvoedsteunpunt, denkt graag met u mee: ‘…Ik kan
meedenken met ouders over opgroei- en opvoedproblemen waar ze tegen aan lopen. Dit
kunnen vragen zijn op verschillende gebieden over kinderen/jongeren van 0-23 jaar. Dan kun
je denken aan vragen:
• Hoe ga ik met het boze gedrag van mijn kind om?
• Hoe voorkom ik strijd tussen de kinderen onderling?
• Hoe ga ik om met het grens overschrijdende gedrag van mijn kind?
• Hoe kan ik het beste omgaan met mijn kind die niet lekker in zijn/haar vel zit?
• Hoe kan ik het beste omgaan met mijn kind die prikkelgevoelig is?
• Hoe kan ik het beste omgaan met mijn kind die in de pubertijd zit?
• Hoe kan ik mijn kind het beste begeleiden tijdens de scheiding?
• Etc.’
Wanneer het niet haar expertise is of wanneer er nog andere vragen zijn, kan Hacile
rechtstreeks doorgeleiden naar de collega’s van het CJG.
Meer informatie over het opvoedsteunpunt vind je hier:
https://www.cjgvoorst.nl/showsite.asp?map_id=680113
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Gebeurtenis:
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Klusochtend
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Alle kinderen vrij
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