Nieuwsbrief 29, vrijdag 12 april 2019
BEDANKT

Verkeersexamen groep 7

Ouders van Digitalis, leerlingen van Echnaton
Sportklas en andere vrijwilligers die hebben
geholpen tijdens de Koningsspelen : BEDANKT
voor jullie hulp.

Leerlingen van groep 7 gaan na de
meivakantie het praktijkexamen verkeer doen.
Daarvoor hebben ze 2x hun fiets nodig. Eerst
is er maandag 13 mei een fietscontrole.
Vervolgens is er op woensdag 15 mei, nadat
de groepen 7 bij de schoolfotograaf zijn
geweest het praktijkexamen verkeer.

Nog een nieuw OC lid!

Wat fijn! Ook Ashna Balgobind, de moeder
van Varishta (rupsklaver), Arshana (wolfsmelk)
en Vashant (adelaarsvaren), heeft zich
aangemeld voor de oudercommissie (OC). Dat
betekent dat de OC nu uit 3 nieuwe leden
bestaat. De eerstvolgende keer dat de OC bij
elkaar komt is maandag 27 mei om 15.30 uur.
Heeft u interesse om ook aan te sluiten? U
bent van harte welkom.
Overblijfcoördinator

Het team van de overblijf is al jaren een goed
samenwerkende groep ouders.
Overblijfcoördinator Achoucha is nadat haar
kinderen al van school waren nog aan Digitalis
verbonden gebleven. Zij is kort geleden uit
Almere verhuisd. Om die reden zal Hülya de
nieuwe overblijfcoördinator worden.
Schoolfotograaf

Woensdag 15 mei komt de schoolfotograaf. U
kunt om 08.00u terecht voor broer/zus foto’s
met kinderen die nog niet op school zitten.
Tijdens schooltijd worden de broer/zus foto’s
gemaakt van kinderen die op school zitten.

Cito eindtoets groep 8

Leerlingen van groep 8 gaan volgende week
dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18
april de eindtoets maken. De leerlingen zijn
door juf Yvonne en juf Dorien goed voorbereid
op de toets.
Helpt u uw kind door ervoor te zorgen dat
hij/zij op tijd op school is en goed uitgerust is?
Wij wensen onze 8ste -groepers veel succes
volgende week.
Optimist On Tour

In de meivakantie van 29 april t/m 5 mei is
De Vrijbuiter weer extra geopend dagelijks
voor vrij zwemmen.
Op de donderdag 2 mei vindt er in
samenwerking met De Schoor en
De Watersportbond het evenement
“Optimist on Tour” plaats in De Vrijbuiter.
Zie voor meer informatie de flyer in deze
nieuwsbrief.

Kalender
maandag 15 april
dinsdag 16 t/m donderdag 18 april
vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei
maandag 13 mei
woensdag 15 mei
woensdag 15 mei
maandag 27 mei
donderdag 30 en vrijdag 31 mei
maandag 3 t/m donderdag 6 juni

Digitalis
Rolklaverpad 29
1314 PD Almere

afsluiting thema groepen 7/8
ochtend maakt groep 8 cito eindtoets
meivakantie
groep 7: fiets mee i.v.m. fietscontrole
groep 7: fiets mee i.v.m. verkeersexamen
schoolfotograaf
15.30u vergadering oudercommissie
vrij i.v.m. Hemelvaartsdag en vrije vrijdag
avond4daagse

036 – 767 04 10
www.basisschooldigitalis.nl
twitter @obsdigitalis

Ouder Cursus Opvoeden & Zo
Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere (de GGD) ook
dit voorjaar weer de opvoedcursus: Opvoeden en Zo.
Voor wie?
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. 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 bestaat uit zes bijeenkomsten en is als volgt opgebouwd:
Bijeenkomst 1: Aandacht geven en prijzen
woensdag 15 mei
Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen
woensdag 22 mei
Bijeenkomst 3: Straffen
woensdag 29 mei
Bijeenkomst 4: Negeren
woensdag 12 juni
Bijeenkomst 5: Apart zetten
woensdag 26 juni
Bijeenkomst 6: Alles op een rij
woensdag 3 juli

19.30-21.30 uur
19.30-21.30 uur
19.30-21.30 uur
19.30-21.30 uur
19.30-21.30 uur
19.30-21.30 uur

Kosten:
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom GRATIS.
De cursus wordt gegeven in het gebouw van de GGD, adres Boomgaardweg 4, Almere (Parkwijk).
Voor meer informatie over de cursussen en als u zich wilt opgeven, kunt u bellen met
JGZ Almere: 088-0029990 (het doorkiesnummer keuze 2 keuze 2).
Wees er snel bij want vol=vol.

