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Agenda
16 okt.
18 okt.
18 okt.
18 okt.
19 okt.
22 t/m 28 okt.

Verkoop discostrippenkaarten om 8.30
Maandsluiting groep 8 om 13.15
Juffendag groep 1/2
Disco avond
Studiedag, alle leerlingen vrij
Herfstvakantie

Strippenkaart voor de Disco
Op donderdag 18 oktober is er disco van 19.00 tot 20.30 voor
de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Tijdens de disco mogen
alle kinderen verkleed komen.
Kinderen kunnen op 16 en 18 oktober van 8.20 – 8.35 in de hal
en natuurlijk op de avond zelf om 19.00 een strippenkaart
kopen. De strippenkaart kost 1,- euro. Je kan met de
strippenkaart 3x drinken halen en 3x iets lekkers. Mocht je de
strippenkaart niet zelf kunnen bewaren omdat je geen zakken
hebt, dan kan je hem in bewaring geven bij de bar, omdat de
strippenkaart op naam is.

2de Kinderzwerfboek-station bij ‘t Carrousel
De kinderboekweek is net afgelopen, waarin alle kinderen extra
gestimuleerd zijn om te gaan lezen. In de kinderboekenweek
hebben we ook een 2de zwerfboek-station geopend bij de
kleuters. Beide kasten staan vol met kinderzwerfboeken.
Je kan hier een boek uitzoeken om thuis te lezen en daarna weer
terug brengen of uit zwerven te sturen. Of je kan een eigen boek
naar school brengen, dat een ander kind mag lezen. Er zijn op de
kast ook zwerfstickers te vinden.
Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Kinderzwerfboek wil alle
kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen, bijvoorbeeld straks in de
herfstvakantie!
Voor meer informatie: www.kinderzwerfboek.nl.

Kinderpostzegels
De kinderen van groep 7 en 8 zijn weer langs de deuren gegaan om kinderpostzegels te
verkopen. Daarbij heeft groep 7 voor een record bedrag verkocht, namelijk €2174,68.
Knap gedaan groep 7!

Wisseling juf Angelique en juf Wilna
Dit schooljaar is juf Angelique gestart in groep 6. Ondanks diverse inspanningen bleef juf Angelique
tegen bepaalde zaken aanlopen in groep 6, waardoor zij vorige week heeft aangegeven graag een
andere inzetbaarheid te krijgen binnen onze school.
Na goed overleg in het team is besloten dat juf Wilna gaat ruilen met juf Angelique. Hierdoor zal juf
Wilna op de donderdag en vrijdag voor groep 6 staan en juf Angelique op woensdag voor groep 8 en
op de vrijdag voor groep 5. Deze indeling zal meteen deze week ingaan.
Mocht u vragen hebben over deze wisseling, dan kunt u terecht bij de directeur.

Vanuit centrum voor jeugd en gezin:
Een cursus voor ouders van pubers
Heeft u een puber in huis? Een kind tussen de 11 en 16 jaar?
In deze jaren verandert in korte tijd veel: voor kinderen én voor hun ouders. En dat kan vragen
oproepen bij ouders. Veel ouders vinden het prettig om met andere ouders hierover te praten. U
ook? Misschien is de cursus Omgaan met pubers dan iets voor u.
In zes bijeenkomsten van twee uur gaat u met een cursusleider en andere ouders aan de slag.
U krijgt informatie over de ontwikkeling van uw puber, en over opvoedvaardigheden die u kunt
gebruiken.
Deze vaardigheden worden samengevat in de term LOS: Luisteren – Overleggen – Sturen.
Tijdens de bijeenkomsten oefenen ouders met opvoedvaardigheden, wisselen zij ervaringen uit en
kijken naar filmpjes.
Iedere week is er een thuisopdracht, om de informatie uit de cursus thuis toe te passen. Ook krijgt u
wekelijks een folder met informatie over het onderwerp van die week.
De cursus is voor alle ouders van pubers. Respect voor verschillende manieren van opvoeden is het
uitgangspunt.
Programma
Bijeenkomst 1
Veranderingen in de puberteit
Informatie over de veranderingen die kinderen in de puberteit doormaken: zowel lichamelijk als
geestelijk. Hoe is dit voor de puber zelf? En voor zijn/haar ouders?
Bijeenkomst 2
Luisteren
Het onderwerp Luisteren staat centraal: hoe luister je goed naar een puber?
Bijeenkomst 3
Praten en prijzen
Ouders krijgen informatie over hoe je beste kunt praten met een puber.
Bijeenkomst 4
Overleggen
In deze bijeenkomst komen overleggen en de overlegmethode aan de orde.
Bijeenkomst 5
Een duidelijke boodschap geven
Ook in de puberteit is het belangrijk dat ouders duidelijk zijn. Hoe doe je dat?
Bijeenkomst 6
Een consequentie toepassen
Deze bijeenkomst gaat over het toepassen van consequenties als pubers over de grens gaan.
In Purmerend vindt de cursus plaats op maandagavond, 19:30 – 21:30 uur. We starten eind oktober
of in november (bij voldoende aanmeldingen).
Gegeven door: Carolien Ostermann en Renate Heeringa (pedagogen)
Locatie: Triton 72, 1443 BM Purmerend
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Purmerend
0299 – 714848 Of mail naar: cjgpurmerend@ggdzw.nl Website: www.cjgpurmerend.nl

