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In dit nummer o.a.:

Tevredenheidsonderzoek
Epjo
Voorjaarsvakantie
logopedie

Enige weken geleden hebben ouders, leerlingen en
teamleden mee kunnen doen aan het tevredenheids onderzoek van onze school. Ongeveer 50 % van de
ouders hebben de vragenlijst daadwerkelijk ingevuld.
De uitslag van dit onderzoek is besproken in de
teamvergadering en zal terugkomen op de agenda
van de MR in februari.
In een volgende nieuwsbrief laten we u weten waar
we trots op zijn en wat onze actiepunten zijn naar
aanleiding van het onderzoek.
Vrijdagmiddag 9 februari start de voorjaarsvakantie.
Wij wensen iedereen fijne dagen toe en zien de
kinderen weer op maandag 19 februari.

DATA
9 febr: verjaardag juf Mariska
12 t/m 16 febr:
Voorjaarsvakantie
20 febr: OR vergadering
26 febr: inloopuurtje BZJ
museumbezoek gr 6,7,8
MR vergadering
27 febr: schoolarts

Dinsdagochtend 6 februari hebben de groepen 6, 7 en 8 het Epjo
programma gevolgd. Een heuze politieagent, Stephan Langes
heeft verteld over normen en waarden, keuzes maken en het
verschil tussen pesten en plagen. Stephan legde uit hoe en
wanneer je een strafblad kunt krijgen en wat dat doet met de
komende 30 jaar van je (werkzame) leven. In filmpjes kwamen jonge criminelen aan het woord. Zij vertelden over hun “loopbaan” van
jongs af aan, tot aan hun veroordeling en opsluiting. Welke keuzes
ze gemaakt hebben en hoe dat hun leven beïnvloed heeft.
Na de ochtendpauze hebben de leerlingen in de kring met elkaar
gepraat over pesten en gepest worden. Er kwamen heel wat
verhalen los!
Bij deze ochtend was ook Henny Simonsz aanwezig. Henny is
Buurtzorg jongerenwerker en voor een groot aantal kinderen uit de
groep een bekende figuur. Henny begeleidt de inloopavond bij
BOG op de vrijdag, van 19.00 uur tot 21.00 uur. Henny vertelde dat
hij ook zichtbaar is in het dorp bij de verschillende
speelveldjes. Kinderen mogen hem aanspreken, bellen of mailen
als ze daar behoefte aan hebben.
(tel.nr: 0610572461; h.simonsz@bzjong.nl)

“Rond de leeftijd van 5 - 7 jaar gebeurt er ineens heel veel op gebied van de
taalontwikkeling. De wereld en de verbeeldingskracht van een kind wordt gigantisch vergroot: zijn belevingswereld is
zelfs groter dan zijn leefwereld! Een kleuter leert nu associëren en interpreteren – twee heel belangrijke ervaringen.
Zijn woordenschat en het gebruik hiervan worden dagelijks verrijkt: hierdoor worden woord- en klankspelletjes ineens
extra leuk en interessant. Inmiddels lukt het je kind ook steeds beter om bepaalde emoties te herkennen én te verwoorden (angst, verlies, verdriet, et cetera). Voorlezen blijft in deze periode heel belangrijk. Het is niet alleen ontspannend en een knus moment samen met jou, maar het is ook leerzaam: sommige kinderboeken kunnen bepaalde thema’s
goed uitleggen en/of makkelijker bespreekbaar maken”.

Twijfelt u of heeft u vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind? Kom dan naar
het vrijblijvende inloop spreekuur van SpreekAtelier elke woensdag tussen 11.30 en 12.30u op
Wielkamp 10 te Zaltbommel of neemt contact op met de logopedist, Joyce van Gent, praktijkhoudend op de Van Dam School (elke woensdagochtend onder schooltijd aanwezig).

Nieuwsbrief digitaal
Deze nieuwsbrief wordt u digitaal opgestuurd. Als u (nog) geen mailadres doorgegeven heeft, vindt u de papieren versie bij de

