Weekbrief 5, 27-09-2019
Jarigen
Komende week zijn Lily-Jane, Toby,
Kyra, Jayda, Jezebel, Guusje en
Thijs jarig. Wij wensen jullie alvast
een hele fijne verjaardag!
Studiedag
Afelopen dinsdag was er een studiedag voor
alle leerkrachten. ’s Ochtends hebben we
gewerkt aan eigen vaardigheden en inzicht in
de leerlijn beeldende vorming. De focus lag dit
keer op druktechnieken en boetseren.
’s Middags was er een lezing van een
gedragsdeskundige en hebben we het gehad
over schoolregels, belonen van goed gedrag en
consequenties bij ongewenst gedrag. Het was
een hele interessante dag!
Kwijt
Felicia uit groep 7a is haar jas kwijt. Het is een
korte zwarte tussenjas van Benetton. In de jas
staat de naam Flits. Mocht u de jas vinden dan
kunt u hem afgeven in groep 7a
GGD
Een op de zes kinderen krijgt te maken met
een scheiding van zijn of haar ouders. Een
scheiding is een ingrijpende gebeurtenis, Alles
wat tot nu toe vertrouwd was is dat plotseling
niet meer. Kinderen kunnen zich in de steek
gelaten, boos, bang en verdrietig voelen. Toch
hoeft een scheiding niet dramatisch te zijn.
Kinderen kunnen na verloop van tijd meestal
vrij goed wennen aan de nieuwe situatie. Een
informatieve website voor kinderen (en
ouders) is www.villapinedo.nl. “De plek voor
kinderen van gescheiden ouders”.

getrainde jongere die ook gescheiden ouders
heeft.
Maakt u zich zorgen over uw kind ten aanzien
van de scheiding? Het is altijd mogelijk een
afspraak te maken met de
jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden
aan de school van uw kind. Zij kunnen met u
meedenken over passende begeleiding en
hebben zicht op het aanbod voor gescheiden
ouders en kinderen in uw gemeente. Een
afspraak maken kan via 023 7891777 op
werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00
uur.
Workshops Opvoeden in twee huizen ( voor
inwoners Haarlemmermeer)
Behoefte om eens te praten over opvoeden
met andere gescheiden ouders ? Meld je aan
voor een van de workshops. Bekijk hier het
inspiratieboekje

Ondertussen bij de overblijf

Cliff heeft gisteren met
een aantal kleuters een
yogales gedaan. Dit was
een enorm succes!

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

Buddyapp Voor kinderen van 10-20 jaar
Kinderen vanaf 10 jaar kunnen zich aanmelden
via de website van villa pinedo voor de
buddyapp, waar ze gekoppeld worden aan een
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