Nieuwsbrief 6, vrijdag 5 oktober 2018
Maandag: studiemiddag
Maandagmiddag 8 oktober is een
studiemiddag. Op aanvraag is er overblijf, er is
sport & spel instuif bij de gymzaal en bij
voldoende belangstelling is er een workshop
bij het ArtLab.
Informatiebijeenkomst ouders groep 8
Informatiebijeenkomst ouders groep 8. Wij
nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst
over het voortgezet onderwijs (VO) op
vrijdagmiddag 19 oktober van 15.45-16.30
uur. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats
in het lokaal van juf Dorien. Tijdens deze
informatiemiddag informeren wij u over de
verschillende vormen van voortgezet
onderwijs. Ook krijgt u informatie over de VOscholen van de Almeerse Scholen Groep (ASG)
en in welke periode u de informatieavonden
en de Open Dagen van de VO-scholen in
Almere kunt bezoeken. Heeft u algemene
vragen over de eindtoets en het schooladvies?
Wilt u weten wanneer u uw kind moet
inschrijven voor het voortgezet onderwijs? Wij
nodigen u uit aanwezig te zijn. We vinden het
fijn te weten op hoeveel personen we
ongeveer kunnen rekenen en vragen u zich
van tevoren aan te melden bij juf Yvonne of
juf Dorien.

Tafels oefenen
In de groepen 4 en 5 worden de tafels geleerd.
Wilt u samen met uw kind thuis oefenen? In
groep 6 moet uw kind de tafel van 1 t/m 12
beheersen.
Telefonische boodschappen
We krijgen bijna dagelijks telefoontjes met de
vraag om iets aan uw kind door te geven.
Bijvoorbeeld dat hij/zij na schooltijd met
iemand anders meegaat, naar de overblijf
moet, eerder naar huis moet / opgehaald
wordt voor dokters bezoek etc. In geval van
nood proberen we dat altijd door te geven.
Soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld omdat
degene die de telefoon opneemt midden in
een afspraak zit en er verder niemand
beschikbaar is om naar de klas / het andere
gebouw te lopen.
We vragen u om van tevoren thuis duidelijke
afspraken te maken met uw kind(eren).
Wij luisteren elke ochtend om 08.00u het
antwoordapparaat af. Spreekt u overdag iets
in? Dat horen wij pas de volgende ochtend.
Oudertevredenheidspeiling
Voor de zomervakantie hebben wij een
oudertevredenheidspeiling gehouden. Helaas
was de respons te laag , waardoor het
resultaat niet representatief is. Mocht u toch
vragen hebben, dan kunt u zich bij de directie
melden.
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Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere ook dit najaar weer de
opvoedcursus: opvoeden en zo.
Voor wie?
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd want kinderen
opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? Wanneer geef je straf en wanneer niet? En wat zijn
eigenlijk goede straffen. En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet? Is het
normaal dat ouders de hele dag voor politieagent moeten spelen?
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan
de hand van alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te
maken. De vaardigheden zijn gericht op een plezieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u
goed gedrag van kinderen kunt stimuleren en hoe u ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren.
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige
ouder bent die zich soms onzeker voelt over de opvoeding.
Inhoud Opvoeden & Zo
De cursus is als volgt opgebouwd:
Bijeenkomst 1: Aandacht geven en Prijzen
Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen
Bijeenkomst 3: Straffen
Bijeenkomst 4: Negeren
Bijeenkomst 5: Apart zetten
Bijeenkomst 6: Alles op een rij.
Wanneer: Start 16 oktober.
De cursus wordt op de dinsdagochtend gegeven van 9-11 uur
De cursus data zijn: 16-30 Oktober- 13-20-27 November-11 December.
Hij wordt gegeven in het gebouw van de GGD, Boomgaard weg 4. Almere (parkwijk)
Kosten:
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom gratis.
Voor meer informatie over de cursussen en als u zich wilt opgeven, kunt u bellen met JGZ Almere
tel. nr: 0880029990 (keuze menu: keuze 2 en nogmaals keuze 2)

