Juf Sois met pensioen!
Oktober is een herfst maand. Buiten kun je dat al zien. Het is
eerder donker, de blaadjes gaan verkleuren en het wordt kouder.
Oktober is dit jaar ook de maand waarin juf Sois met pensioen
gaat.
Woensdag 20 oktober is haar laatste schooldag. Dit wordt een
feestelijke, muzikale dag voor de leerlingen en leerkrachten .
De dag sluiten we samen met u als ouders af. Juf Sois nodigt bij
deze ouders en belangstellenden uit om vanaf 12.55 uur aanwezig
te zijn bij het slotspektakel van deze dag.
De schoolgids en de jaarkalender voor schooljaar 2021-2022.
Deze kunt u vinden op onze website www.obs-dereigersberg.nl
Even voorstellen.
Beste ouders/verzorgers,
Wellicht heeft u al een nieuw gezicht gezien op het plein of heeft uw
zoon/dochter al gesproken over een nieuwe juf. Mijn naam is Maud de Wit
en ik ben sinds deze week een nieuwe juf in groep 1/2. Zoals u heeft
kunnen lezen in een bericht eerder deze week, zal ik het overnemen van juf
Sois. Ik woon in Putte, dichtbij de Belgische grens. Naast het lesgeven ben
ik regelmatig te vinden in de sportschool of bij dansles, Zumba. Ik ben altijd
te porren voor een gezelschapsspelletje of een lekker etentje. Hebben jullie
vragen, wilt u iets weten of gewoon even gedag zeggen? Ik ben er van
maandag tot en met donderdag. Ik heb er zin in!

Amaryllisbollen verkoop donderdag 14 oktober.

Op donderdag 14 oktober gaan we met de ouders, de leerlingen en het team de bollen huis
aan huis verkopen. We proberen zoveel mogelijk bollen te verkopen om met dit opgehaalde
geld weer nieuw spelmateriaal aan te kunnen schaffen. We bieden de bol aan voor € 3,50
per stuk of 3 bollen voor € 10,-. 13 oktober worden de bestelde bollen van de voorverkoop
meegegeven aan de leerlingen. U kunt de bestelde bollen zelf uitdelen.
Wilt u helpen op donderdag 14 oktober? Heel graag! Vul het meegegeven formulier in of mail
naar larissa.staritsky@stichtingsom.com.

Activiteitencommissie.
De taken binnen de AC zijn als volgt verdeeld:
Voorzitter: Milena (ouder van Sven)
Notulist: Nathalie (ouder van Danica)
Penningmeester: Miranda (ouder van Renzo en Daylano)
Leden: Elena (ouder van Isa), Yvonne (ouder van Timo), Barry (ouder van Riley en Gwen)
Wij heten Dorrit (ouder van Ruby) van harte welkom binnen de AC.
Wij bedanken Dilek (ouder van Guney) voor haar jarenlange inzet in de AC.
Wil jij de AC helpen met verschillende activiteiten? Wij zijn op zoek naar helpende handjes!
Denk aan helpen met versieren en helpen bij een activiteit. U kunt u opgeven via de e-mail:
larissa.staritsky@stichtingsom.com .

Kennismakingsgesprekken.

In de week van 18 oktober vinden de kennismakingsgesprekken plaats.
De gesprekken vinden in de klassen plaats. De leerkrachten sturen via
Parro de tijden. U kunt zelf een tijdstip vastleggen. U komt de school
binnen via de kleuteruitgang en verlaat de school via de hoofdingang.

Kinderboekenweek.
“Worden wat ik wil”, is het lied wat je in school kunt horen.
We hebben de Kinderboekenweek geopend op 6 oktober
met een beroepen speurtocht. Wat hebben we genoten.

Herfstvakantie + studiedag.
Van maandag 25 oktober tot en met vrijdag 29 oktober is het
herfstvakantie. Na een periode van hard werken hebben de
kinderen, meesters en juffen een weekje de tijd om weer lekker
op te laden en uit te rusten.
Maandag 1 november hebben de meesters en juffen een
studiedag. De kinderen zijn dan vrij.

Bag2School
De leden van de AC organiseren van maandag 8 tot donderdag
11 november een kleding-inzamelingsactie om extra geld in te
zamelen voor nieuw speelmateriaal. Bag2School Nederland
verzamelt kleding van scholen en kinderdagverblijven en keert per kilo een bedrag uit. Meer
informatie over de inzamelingsactie volgt of kijk op www.bag2school.nl
Klassenouders
We zijn blij te kunnen vertellen dat we voor iedere groep klassenouders hebben gevonden.
Groep 1-2: Dorrit (moeder van Ruby), Michelle (moeder van Mia) en Athina (moeder van
Gwen.
Groep 3-4: Is nog niet bekend.
Groep 5-6: Nathalie (moeder van Danica), Violette (moeder van Pieter)
Groep 7-8: Elena (moeder Isa), Yvonne (moeder Timo), Mickaelle (moeder Renzo), Athina (
moeder Riley)

Agenda
Onderwerp
Kinderboekenweek
Amaryllisbollenverkoop
Kennismakingsgesprekken
Juf Sois met pensioen
Herfstvakantie
Studiedag leerkrachten

Omschrijving
Vanaf 6 oktober

Kinderen vrij

Datum
6 – 15 oktober
Donderdag 14 oktober
18 – 21 oktober
Woensdag 20 oktober
25 – 29 oktober
Maandag 1 november

De nieuwsbrieven van dit schooljaar zijn ook te vinden op onze website.
Bezoek onze website: www.obs-dereigersberg.nl

Het jeugdgezondheidszorgteam Rilland
Sinds april 2019 ben ik (Rosanne van Damme) werkzaam als jeugdverpleegkundige in Rilland. Velen
van jullie zullen mij al kennen, maar wellicht nog niet iedereen. Sinds november 2020 werkt Lizzy
Willemse als jeugdarts in Rilland. Samen vormen wij uw jeugdgezondheidszorg team en
beantwoorden we graag jullie vragen.
Gedurende de periode dat uw kind opgroeit heeft u met ons
contact. De eerste 4 jaar zal het contact voornamelijk op het
consultatiebureau zijn en daarna op school. Op de
basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door,
niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel
gebied. De leerlingen uit groep 2 worden opgeroepen voor
een gezondheidsonderzoek. Ouders ontvangen hiervoor een
uitnodiging en een vragenlijst. Tijdens het onderzoek kijken
wij samen met u naar de lichamelijke, geestelijke en sociale
ontwikkeling van uw kind. Wij onderzoeken of uw kind goed
ziet, hoort, groeit en beweegt. Ook komen in het gesprek
onderwerpen aan de orde zoals: eten, spelen met vriendjes
en vriendinnetjes, school, hobby’s, zindelijkheid, etc.
In groep 7 nodigen wij u en uw kind opnieuw samen uit voor
een onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een gesprekje met u en uw kind. In dit gesprek komen
onderwerpen aan de orde zoals: vrienden en vriendinnen, Social media, puberteit, pesten, hoe het
thuis en op school gaat, hobby’s etc. Natuurlijk is er voldoende ruimte om in te gaan op uw vragen.
Daarnaast wordt uw kind gewogen en gemeten.
U kunt als ouder(s) / verzorger(s) altijd terecht bij de jeugdgezondheidszorg met vragen over uw
kind(eren). Ook peuterspeelzaalleid(st)ers, leerkrachten of intern begeleiders kunnen, met
toestemming van ouders, overleggen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Ook zijn wij onderdeel van het School Advies Team (SAT) van de school. Een kind wordt in het SAT
besproken wanneer er op meerdere gebieden zorgen zijn. Dit kunnen grote zorgen zijn, maar ook
kleine zorgen. Het SAT-overleg bied extra deskundigheid voor uw kind. Aan tafel zitten u als ouder(s)
/ Verzorger(s), de intern begeleider van school, een orthopedagoog of GGZ-psycholoog van de
school, de jeugdconsulent van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de jeugdarts en/of
jeugdverpleegkundige van de GGD. Samen kijken we wat u kind nodig heeft en worden er afspraken
gemaakt en/of doelen opgesteld.
Alles wat u met ons deelt, is vertrouwelijk. Dit betekent dat er beroepsgeheim op rust. De informatie
kan en mag dus niet met anderen gedeeld worden, tenzij u toestemming geeft voor het delen van de
gegevens. De informatie wordt in een digitaal dossier vastgelegd.
We hopen middels dit stukje nogmaals bekendheid te geven aan u.
Jeugdarts – Lizzy Willemse
Lizzy.Willemse@ggdzeeland.nl
Jeugdverpleegkundige – Rosanne van Damme
Rosanne.vanDamme@ggdzeeland.nl

