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Voorwoord
Een heel abrupt einde van het kalenderjaar 2021 op
school. Hals over kop allerlei activiteiten van anderhalve
week terugbrengen naar anderhalve dag. Een hele
opgave, op school maar ook thuis. Onverwachts de
kinderen thuis, opvang organiseren, misschien hier en
daar een logeerpartij en de vraag: hoe houd ik de
kinderen bezig terwijl het gewone werk doorgaat?
Van de drukte en het georganiseer wil ik niets af doen,
toch denk ik aan een Bijbelwoord wat Paulus de
gemeente meegaf. Een woord wat ik al vaker heb
geciteerd, maar al zeggen we het honderden keren, het
blijft waar en hoopvol. ‘Weest in geen ding bezorgd’. Laat
je door niets afhouden van het Woord van onze God, Die
bij monde van de profeet het liet horen: IMMANUËL.
Gods met ons! Het wonder dat zichtbaar werd in de
geboorte van De Heere Jezus. Laten we ook hier onze
aandacht en tijd aangeven, de verwondering en de
dankbaarheid. Ik wens u allen heel gezegende dagen en
we hopen elkaar bij leven en welzijn in het nieuwe jaar
weer kunnen ontmoeten.
Meester Roodbeen

Data 2021-2022
17 januari
Studiedagen, leerlingen vrij
4 april
24 december
Extra vrije dag
25 december t/m 7 Kerstvakantie
januari
Voor alle data geldt: bij leven en welzijn!
Zie voor meer data de online agenda op het
afgeschermde gedeelte van onze website.

Nieuwe collega’s
Afgelopen week hebben we twee nieuwe collega’s
mogen benoemen. Juf Van Driel-Doornenbal, zij gaat
samen met juf Ebbers de instroomgroep doen. De
andere collega, Hetty-Mardine Kooijman neemt vanaf 1
februari de vervanging over van juf Pul en juf Meering.
Beide collega’s zullen zich in een volgende nieuwsbrief
voorstellen. We wensen beide nieuwe collega’s een fijn
tijd op onze school.

Gastouder gevraagd
Via deze nieuwsbrief doe ik een dringende oproep: Wie
van u zou vanaf begin januari de twee kinderen van juf
Mol willen opvangen. Haar huidige gastouder kan dat
niet meer doen. Juf Mol heeft twee kinderen. Een zoontje
van 2,5 en een zoontje van 5 maanden. Het gaat om twee
dagen. Wanneer de juf geen oppas geregeld krijgt, wordt
het wel lastig om het werk te blijven doen zoals ze dat nu
doet. Helpt u alstublieft mee. U kunt contact opnemen
met de juf via Parro.

Blijf Lezen!

Activiteiten CJG

Het regelmatig lezen is erg belangrijk voor de
taalontwikkeling van kinderen, zowel woordbegrip als
tekstbegrip. Daarnaast is de snelheid ook belangrijk, dit
geldt met name voor de groepen 3, 4 en 5. Onze ervaring
is als volgt: kinderen die het lezen niet bijhouden in de
vakantie zakken in het algemeen minstens één niveau
terug. De kinderen hebben allemaal hun kerstboek
meegekregen. Laat u ze desnoods boeken van broertje,
zusje, vriendje of vriendinnetje lezen. Wanneer kinderen
in de vakantie elke dag een kwartiertje lezen is dat al
merkbaar op school. Ook voorlezen is een goede manier
om de woordenschat van jonge kinderen te vergroten.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt het hele jaar
door diverse cursussen, themabijeenkomsten en
voorlichtingen voor kinderen, jongeren en ouders aan.
Zij doen dit veelal in samenwerking met andere
organisaties.
In de bijlage vindt u de activiteiten overzichten van
januari tot en met april 2022 voor de leeftijd 4-12 jaar.
Dit betreft activiteiten voor deze leeftijdsgroep maar
ook voor de ouders.
Kijk voor het actuele overzicht,
meer
informatie
en
aanmelden
op
https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/activiteiten

School niet bereikbaar?

Flyer Groeigids
In de bijlage vindt u een flyer van de ouderchat van de
Groeigids. De GroeiGids ouderchat is inmiddels ook in de
avond en het weekend beschikbaar voor ouders.

