Nieuwsbrief 22-01-2019
Extra kleutergroep
Na de carnavalsvakantie starten we een extra kleutergroep. In deze groep worden de
leerlingen geplaatst die na 1 maart 4 jaar worden. Zo voorkomen we dat de
kleutergroepen overvol raken. Na de zomervakantie worden deze kleuters in één van
de andere kleutergroepen ingedeeld.
Eveline Radt wordt de leerkracht voor deze groep.
Aanpassing procedure doubleren
Onze procedure doubleren is aangepast. Belangrijke wijziging is dat school
uiteindelijk beslist met betrekking tot al dan niet doubleren. Uiteraard wordt hierin een
nauwkeurig traject gevolgd.
De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met deze wijziging.
Uitnodigingen kinderfeestjes
Wilt u uitnodigingen voor kinderfeestjes niet in de klassen uitdelen. Houd er bij het
uitdelen rekening mee dat kinderen teleurgesteld kunnen zijn als ze niet uitgenodigd
worden.

Aanbod GGD West-Brabant
KIES
KIES is een spel- en praatgroep voor alle kinderen waarvan de ouders gescheiden
zijn (de scheiding moet minimaal 6 maanden geleden zijn).
Kinderen kunnen het permanente karakter van de scheiding beter accepteren én ze
leren om te gaan met de veranderingen die er door de scheiding zijn.
Kinderen vinden het fijn om met elkaar te praten en te ervaren dat ze niet de enige
zijn die een echtscheiding meemaken.
Op donderdagmiddag 28 februari gaan we (bij voldoende aanmeldingen) van start
met een nieuwe KIES-groep. Er zijn 7 bijeenkomsten, allen op de donderdagmiddag
van 15.45 tot 16.45 uur op de Kerkwerve in Etten-Leur.
Voor verdere informatie of voor aanmelding kunt u contact opnemen met Nicole van
Bergen via n.bergen@ggdwestbrabant.nl
Fit & Fun Kids

Beleeft jouw kind geen plezier in bewegen en is jouw kind onhandig in zijn motoriek?
Of eet jouw kind met tegenzin fruit en groenten en heeft ongezonde eetgewoonten?
Lees dan snel verder over Fit & Fun Kids!
Bij Fit & Fun Kids leren kinderen met overgewicht gedurende 6 weken meer over een
gezonde leefstijl. Onder begeleiding van Kinderfysiotherapeut Anca Nijs ervaren ze
dat fit zijn leuk is. Door elke week te bewegen, werken de kinderen aan een betere
conditie, meer uithoudingsvermogen en kracht. Ze maken kennis met verschillende
sporten en ontdekken wat ze leuk vinden. Zelfvertrouwen en plezier in bewegen
staan centraal. Daarnaast geeft jeugdverpleegkundige Yvonne Coertjens jou en je
kind in 3 gesprekken tips & trics over een gezond eetpatroon en handvatten voor
lastige eters.
Voor wie:
 Kinderen van 6-12 jaar met overgewicht of obesitas en/of motorisch laag
niveau.
Wanneer:
 Elke dinsdag van 16.30-17.30u in het Turfschip (Schipperstraat 2 Etten-Leur)
Startdatum:
 Instromen kan op elk moment.
Meer informatie en aanmelden:
 Kinderfysiotherapeut Anca Nijs: anca@praktijkleursehaven.nl of 076 - 50 157
05


Jeugdverpleegkundige Yvonne Coertjens: y.coertjens@ggdwestbrabant.nl of
06-20854565

