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Belangrijke data

Beste ouders, verzorgers,

17-3-2021

Twee weken (met een onderbreking van een week
voorjaarsvakantie) kunnen de kinderen inmiddels weer
naar school. Wat is het genieten om iedereen weer lekker
bezig te zien op school! Met inachtneming van de
maatregelen rondom Covid proberen we zoveel als
mogelijk alle extra educatieve activiteiten door te laten
gaan. Zo hebben alle groepen de afgelopen week
kunnen genieten van de lessen van de Muziekmees.

Natuurwandeling groep
3 in Bergen op Zoom

In maart staan er sowieso weer leuke activiteiten op de
planning waarbij voor de natuurwandeling inmiddels een
verzoek is uitgezet onder de ouders van groep 3 wat
betreft het rijden. Bij het dode hoek project kunnen de
kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 zelf ervaren wat een
vrachtwagenchauffeur precies wel en vooral niet kan
zien, wanneer hij/zij achter het stuur zit. Ook is de school
in overleg met De Veste hoe we op aangepaste wijze de
pannenkoekendag kunnen laten doorgaan. Op zowel
school als de andere locatie worden inmiddels de
nodige voorbereidingen getroffen.
De komende periode zullen de kinderen diverse
Citotoetsen maken die verspreid worden afgenomen
over drie weken. Op vrijdag 19 maart zal het rapport
meegaan met de kinderen in de groepen 3 t/m 8 en in
de week erna zullen dan de online rapportgesprekken
plaatsvinden. Met de ouders en kinderen uit groep 8
hebben de afgelopen week de adviesgesprekken VO
plaatsgevonden; voor de kinderen uit groep 8 zullen er
geen aparte rapportgesprekken plaatsvinden.

18-3-2021
Dode hoek project voor
de groepen 6-7-8
15-3-2021
Inschrijven voor de
online
rapportgesprekken
19-3-2021
Rapport mee groepen 3
t/m 8

Groep 8 aan de slag met
de djembé

Vriendelijke groeten,
Team Willem de Zwijger
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Wat kan het CJG voor mij betekenen?
Soms maak je je als ouder zorgen om je kind en heb je misschien behoefte aan iemand die
even met je meedenkt. Bijvoorbeeld als je kind erg druk of opstandig is, er thuis veel ruzie is of
als je je zorgen maakt om je puber die veel aan het gamen is of somber is. Er kunnen ook
ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op jouw kind zoals een
scheiding, overlijden of ongeluk.
Bij het CJG denken we graag met je mee en zoeken we samen naar een oplossing die bij
jullie (gezins-)situatie past. Kom gerust langs. Je kunt rechtstreeks met de betrokken CJG’ers
van jullie school contact opnemen via telefoon/app of mail. Je kunt ook bellen naar het
algemeen nummer van het CJG: 0800 6816816
Natuurlijk mag de vraag ook via de juf of meester gesteld worden als u dat prettig vindt.
Ook gedurende de corona-tijd kunt u contact met ons opnemen, we kijken dan per situatie
hoe we toch op een prettige manier met elkaar in gesprek kunnen.
De ervaring leert dat mensen na een eerste gesprek al wat meer ruimte ervaren en weer
wat stappen kunnen zetten. Kijkt u ook eens op de website van het CJG Moerdijk: Wat biedt
het CJG? | CJG Moerdijk Wellicht is de website van de GGD in deze Corona tijd ook
helpend voor u: GGD West-Brabant
U vindt hier een ruim gratis aanbod voor ouders en kinderen, en het geeft een indruk wat het
CJG en de GGD voor u kunnen betekenen.

Toos de Moor

Pauline Haast

Jeugdverpleegkundige CJG/GGD

Jeugdprofessional CJG

06-15041637

06-24961078

t.moor@ggdwestbrabant.nl

pauline.haast@moerdijk.nl
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Wist u dat…
- De Willem een gruitschool is?
- we dagelijks samen ‘gruiten’?
- dit betekent dat we dagelijks extra aandacht besteden
aan het eten van groenten en fruit?
- het echt de bedoeling is dat er een gezonde lunch en
pauzehap wordt meegegeven aan de kinderen?
- wij ons heel goed kunnen voorstellen dat u niet meer precies weet hoe een en ander is
afgesproken?
- wij daarom e.e.a. weer even op een rij hebben gezet 😊:
* We vragen u om uw kind(eren) een gezonde lunch (niet teveel!) en voldoende drinken
(geen koolzuurhoudende drank!) mee te geven;
* geef geen snoep mee; een stuk fruit of een gezond koekje is prima;
* de voorkeur gaat uit naar een beker drinken i.p.v. een pakje, dit i.v.m. de hoeveelheid
afval.

Welkom
In maart start Alysha officieel in groep 1-2. Wij wensen Alysha heel veel speel- en werkplezier
toe op de Willem!

Volgende Willem Spreekt: eind maart
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