Weekbrief 9, 01-11-2019
Jarigen

Komende week zijn Kane,
Florian, Jade, Nova, Jet en Elana
jarig. Wij wensen jullie alvast een
hele fijne verjaardag!

TWIJs
Zoals u weet gaan stichting Salomo en Sint
Bavo fuseren. Afgelopen woensdag is de naam
van de nieuwe stichting bekendgemaakt. Vanaf
1 januari gaan wij als één stichting verder
onder de naam TWijs. Tienduizend kinderen
Wereldwijs. In de bijlage vindt u een flyer
waarin de totstandkoming van deze naam
wordt uitgelegd.
WIScollect
Afgelopen week kregen we van meerdere
ouders de vraag wanneer de ouderbijdrage en
de overblijfbijdrage geïnd gaan worden.
Zodra wij aan de slag kunnen met WIScollect
krijgt u een mailtje met een link. Met deze link
kunt u via Ideal betalen. Wij wachten nog op
een paar toestemmingsformulieren. Zodra
deze binnen zijn kan WIScollect in werking
gezet worden. Wij verwachten dat dit in de
tweede week van november zal zijn.
Verkeerssituatie
Het gebeurt regelmatig dat
ouders hun kinderen midden op
de weg uit laten stappen.
Hierdoor onstaan er gevaarlijke
situaties voor de fietsers. Wilt u uw kinderen
alstublieft alleen op de Kiss and Ride strook
uit laten stappen? Deze strook is dan ook niet
bedoeld om te parkeren. Laten we met z’n
allen ervoor zorgen dat de kinderen veilig naar
school kunnen komen!

Villa Penedo
Volgende week woensdagochtend 6 november
is er weer een gratis webinar van Villa pinedo,
de website voor kinderen
met gescheiden ouders.
Dit keer gaat de webinar
over loyaliteitsconflicten
van kinderen tijdens de feestdagen.
Aanmelden kan via de link in de bijlage. Mocht
je niet op het moment zelf kunnen kijken,
meld je dan wel aan want dan ontvang je na
het webinar een link om alsnog te kijken.
Buddhagym
Buddhagym (onderdeel van Stichting
Zandvoort Fit) organiseert op zondagochtend
cursussen voor kinderen. Het gaat met name
om kickboxen en Kraf Maga. In bijgevoegde
flyer vindt u meer informatie.

Mediaopvoeding
Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij
opgroeien met beeldschermen: thuis, op
school, in de trein en op straat. Moderne
media zijn bovendien gemakkelijk te bedienen,
waardoor ook de allerkleinsten de tablet of
smartphone ogenschijnlijk moeiteloos
gebruiken. Hoe kun je je kind hierin
begeleiden? Lees meer in de tipsheets.
Tipsheet 0-5 jaar, Tipsheet 6-12 jaar
Tipsheet 13-18 jaar, Meer informatie
Zorgen over het mediagebruik van je
zoon/dochter? Het is altijd mogelijk een
afspraak te maken met de
jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden
aan de school van uw kind. Dit kan via
Frontoffice JGZ 023- 7891777 op werkdagen
van 8.30 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur.
We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS
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