gegeven zou worden gaat helaas niet door.
Koen is ingedeeld voor een dienst en kan daar
jammer genoeg niet onderuit. Mocht u zich
hebben ingeschreven voor deze workshop,
dan kunt op de avond zelf bij één van de
andere workshops aansluiten.
Weekbrief 18, 17-01-2020
Jarigen

Komende week zijn Samuel,
Jasmine, Esmee, Branko, Jolie,
Hadley, Mathias en Lara jarig. Wij
wensen jullie alvast een hele fijne
verjaardag!

Start Ester Bleichrodt
In de brief die u voor de kerstvakantie van het
bestuur heeft ontvangen stond dat Ester
Bleichrodt, de nieuwe duo-directeur op 1
maart of op 1 april zou starten. Zij komt
echter al per 1 februari. Ester haar werkdagen
zullen woensdag t/m vrijdag worden. Tijdens
haar inwerkperiode werkt Martha Hoekstra
op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Daarna gaan Ester en Martha allebei drie
dagen werken.
Ouderavond
Komende donderdag, 23 januari, vindt de
informatieavond plaats rondom het thema
veiligheid. Deze avond is door de MR
georganiseerd. Hieronder nogmaals het
programma voor deze avond:
19.30 uur Inloop met koffie en thee
19.45 uur Presentatie door onderwijsadviseur
Harm Hofstede over mediawijsheid
20.45 uur workshop/lezing naar keuze:
• Een vervolg op het onderwerp
mediawijsheid door Harm
Hofstede
• Demonstratieles kinder-EHBO
door bedrijfshulpverlener
Annemieke van Limbeek

U kunt zich nog aanmelden voor de
informatieavond door het sturen van een mail
naar fieke.stevens@onschool.nl
Ouderprogramma, onderzoek VU
Laat uw kind (4-12 jaar) vaak druk en/of
opstandig gedrag zien? Met het nieuwe
zelfhulp ouderprogramma "Aan de Slag met
Druk en Opstandig Gedrag" leren ouders
zelfstandig technieken aan voor de omgang
met druk en opstandig gedrag van hun kind.
De Vrije Universiteit heeft in samenwerking
met Accare Groningen een nieuw zelfhulpouderprogramma ontwikkeld ("Aan de Slag
met Druk en Opstandig Gedrag"). Met het
ouderprogramma leren ouders effectieve
technieken aan voor de omgang met druk
en/of opstandig gedrag van hun kind. Het
programma is gebaseerd op andere werkzame
ouderprogramma's. Het is echter uniek,
omdat ouders het in 15 weken zelfstandig
vanuit huis kunnen doorlopen door middel van
een werkboek en een online programma.
Via de Vrije Universiteit kunt u meedoen aan
het ouderprogramma. U kunt het programma
dan als een van de eerste ouders (gratis)
doorlopen, in ruil voor het meedoen aan het
onderzoek naar de werkzaamheid van het
ouderprogramma.
Meer informatie of aanmelden?
www.aandeslagmetdrukenopstandiggedrag.nl

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS

21.30 uur Einde informatieavond
De derde workshop over (verkeers)veiligheid
die door onze wijkagent Koen Broekhof

Oranje Nassauschool Zandvoort

