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Beste ouders/verzorgers,
Morgen begint de Kinderboekenweek en uiteraard besteden we hier ook binnen ons IKC aandacht aan. Het
thema van dit jaar is ‘Worden wat je wil’. Zelf droomde ik vroeger van een baan als kapster, bodybuilder of
politieagent. Uiteindelijk ben ik een andere weg ingeslagen en heb ik op dit moment mijn
droombaan gevonden als IKC-directeur van De Poolster. Als voorbereiding hierop heb ik het
ontwikkeltraject tot IKC-directeur gevolgd en hier ben ik afgelopen maand voor geslaagd.
In de kleutergroepen zijn de kinderen ook al bezig met wat ze later willen worden.
Afgelopen week hebben de kinderen hun droombanen geschilderd. Dit is zeer divers, van
moeder tot spiderman en van influencer tot boef. Over deze laatste maak ik me nog geen
zorgen. Dromen kunnen veranderen en gelukkig hoeven de kinderen nog geen keuze te
maken. De peuteropvang richt zich in deze periode op het thema ‘ziek zijn’, dus wie weet
hoeveel potentiële nieuwe zorgmedewerkers dit voor de toekomst oplevert.
Het thema van de Kinderboekenweek sluit mooi aan bij het talentwerk binnen ons IKC.
Want binnen ons hele IKC, zowel op de peuteropvang, de daltonschool als de BSO, krijgen
de kinderen de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Misschien raken de
kinderen in deze periode wel enthousiast over een beroep wat ze later willen uitoefenen…
Met vriendelijke groet,
Bianca Veldman
Directeur IKC De Poolster

Informatie vanuit IKC De Poolster

Woensdag 6 oktober
Donderdag 7 oktober
Maandag 11 oktober
Vrijdag 15 oktober
Maandag 25 oktober
Dinsdag 26 oktober
Maandag 1 november
Woensdag 3 november
Maandag 8 november
Donderdag 11 november
Vrijdag 12 november
Woensdag 17 november

Oktober en november
08.30 uur Koffieochtend ‘Een opvoeding lang leren’
Start Kinderboekenweek (t/m 17 oktober)
GGD-screening (geboortejaar 2016)
Gastles judo
14. 00 uur Start herfstvakantie (t/m 22 oktober)
08.30 uur Koffieochtend: jeugd- en gezinscoach
Groep 4 naar Cool
Groepen 1/2a en 1/2b naar Cool
08.30 uur Koffieochtend ‘Een opvoeding lang leren’
Groepen 6/7 en 7/8 naar Cool
Studiedag (de kinderen van school zijn vrij,
peuteropvang en BSO De Poolster zijn wel open)
Studiedag (de kinderen van school zijn vrij,
peuteropvang De Poolster is wel open)
08.30 uur Koffieochtend ‘Een opvoeding lang leren’

Stagiaire(s)
Dit schooljaar bieden we weer aan verschillende studenten een stageplek. In het eerste halfjaar lopen de
volgende studenten stage binnen het IKC:
In peuteropvang en BSO De Poolster Lyanne Dijkstra (gespecialiseerd pedagogisch medewerker) op
dinsdag en donderdag.
In groep 3 Jeffrey Duinmaijer (Pabo) op maandag.
In groep 4 Rosalie Visser (Pabo) op maandag.
In groep 5/6 Daniëla v.d. Vlies (Pabo) op maandag.
In groep 6/7 Mariska Oudshoorn (Pabo) op maandag.

Plutolaan 2a | 1702 CB Heerhugowaard | 072 57 148 72
directie-ikcdepoolster@allente.nl | www.ikcdepoolster.nl

Jeugd- en gezinscoach Antoinette Dorlandt
Als IKC werken we met verschillende jeugd- en gezinscoaches samen. Vanuit de gemeente is dit schooljaar een
nieuwe jeugd- en gezinscoach aan onze school gekoppeld, namelijk Antoinette Dorlandt. Vanaf maandag 8
november zal Antoinette 1x per 2 weken op maandagochtend binnen ons IKC een inloopspreekuur houden
voor ouders/verzorgers. Op de koffieochtend van maandag 25 oktober om 08.30 uur in de speelzaal zal zij zich
aan u voorstellen, vertellen over haar werkzaamheden en waarbij ze u als ouder/verzorger kan ondersteunen.
Daarnaast is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek gaat aanstaande woensdag van start en hier besteden we uiteraard aandacht aan op IKC
De Poolster.
Kinderboekenweek Feest!
Tijdens de Kinderboekenweek is het feest in de bieb bij jou in de buurt.
Kinderen van 8 t/m 12 jaar nodigen wij uit om van 6 t/m 17
oktober langs te komen en mee te doen aan de toffe activiteiten over
het thema 'Worden wat je wil'. Van een speurtocht tot online games
over beroepen, van CoderDojo voor girls tot werken bij de bieb… of
leen gewoon lekker je lievelingsboek! Er is voor iedereen wat te doen
en te ontdekken.
Natuurlijk vieren we op
school dit feest ook met
heel veel boeken over beroepen en talenten!
De Kinderboekenweek is van 6 t/m 17 oktober 2021
Benieuwd naar alle activiteiten in de bieb bij jou in de buurt?
Kijk dan hier. Tijdens de Kinderboekenweek betaal je geen
inschrijfkosten. Tot 18 jaar ben je gratis lid en leen je boetevrij.
Dit nieuwsbericht komt van bibliotheekconsulent Emma.
Sparen voor de schoolbieb
Tijdens de Kinderboekenweek heeft zowel Bruna als Stumpel een actie ‘Sparen voor de schoolbieb’. De
kinderen kunnen op school kassabonnen van kinderboeken inleveren, die gekocht zijn bij Bruna of Stumpel in
de periode 6 t/m 17 oktober 2021. De kassabonnen kunnen de kinderen bij de leerkracht inleveren of in de
doos deponeren bij de ingang.
Aan het eind van de actieperiode wordt door Bruna 20% en Stumpel 10% van het totaalbedrag gesponsord in
de vorm van kinderboeken. Helpt u ons mee sparen voor de schoolbieb?

Schoolfotograaf
Afgelopen 15 September is de schoolfotograaf weer geweest. Dit jaar zijn de foto’s gemaakt
door TM fotografie. Heeft u nog niet besteld? U kunt nog steeds inloggen met de code op de
kaart. De foto’s zijn zowel als downloads en als fotosets verkrijgbaar.
https://www.tmfotografie.nl/BESTELLEN/

Verkeersveiligheid rond het IKC
Als u uw kind(eren) met de auto van en naar De Poolster brengt, willen we u dringend verzoeken om alleen
gebruik te maken van de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Daarnaast vragen we u om ook bij het parkeren
of wegrijden goed te letten op de andere weggebruikers. Helaas zien we soms gevaarlijke verkeerssituaties
ontstaan. Laten we met elkaar zorgen voor een veilige verkeerssituatie rond het IKC.
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Koffieochtend (herhaling)
In september was de eerste koffieochtend op het schoolplein. De koffieochtend was georganiseerd door Leonie
Befort en Emma Eigenraam van bibliotheek Kennemerwaard. Deze eerste bijeenkomst was onderdeel van het
project’ Een opvoeding lang leren’. Dit project zal gedurende het schooljaar tijdens verschillende
koffieochtenden voortgezet worden. De eerstvolgende datum is op woensdag 6 oktober om 08.30 uur in de
speelzaal van de school. Hierbij zijn alle ouders/verzorgers die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp van harte
welkom.
Hieronder kunt u iets meer lezen over het project ‘Een opvoeding lang leren’.
Voor elke ouder/verzorger zijn er zoveel stappen voor het kind volwassen is. Daar komen wij bibliotheek
Kennemerwaard ondersteuning in brengen. Dit doen wij door er voor de ouders/ verzorgers te zijn op
momenten van verandering.
In een veilige omgeving voor vragen en ondersteuning bij alle stappen die een kind maakt in zijn ontwikkeling,
vooral los van thuis. Dit willen wij doen door voor elke stap 2 bijeenkomsten te organiseren voor jullie op het
IKC.
Een bijeenkomst duurt ongeveer een 45 minuten, waarbij ouders/verzorgers ook met elkaar in gesprek kunnen
gaan en er ruimte is voor alle vragen.
De stappen zijn:
• Naar de peuter- en kleuterklas schoolse vaardigheden, het aanbieden van een rijke taalomgeving
• Naar de onderbouw: begrijpend luisteren en aanvankelijk lezen.
• Naar de middenbouw: ondersteunen bij -werkstukken/boekbespreking, huiswerk.
• Naar de bovenbouw: pubertijd, schoolkeuze, nachtrust etc.

Informatie vanuit peuteropvang De Poolster
Peuteropvang De Poolster vijf dagen geopend
Vanwege de toenemende vraag naar peuteropvang op onze locatie, is peuteropvang De Poolster vanaf deze
week ook op de maandagochtenden geopend van 08.30-12.30 uur.
Het basisrooster van de personele bezetting is als volgt:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Joke Stroop
José Verhoeve
Lisette Amesz
Joke Stroop
Joke Stroop

In verband met vakantiedagen kan het voor komen dat de collega’s onderling ruilen van werkdagen en/of extra
dagen werken in de peuteropvang.

Informatie vanuit Daltonschool De Poolster
Studiedag woensdag 22 september
Op woensdag 22 september heeft het onderwijsteam een studiedag gehad. In de ochtend hebben we de derde
EDI-training gevolgd. Deze training over Expliciete Directe Instructie werd gegeven door Helder
Onderwijsadvies en was een vervolg op de trainingen in de voorgaande schooljaren.
’s Middags stond het nieuwe rapport centraal. Ons streven is om in februari de kinderen een nieuw rapport
mee te geven welke beter aansluit bij onze daltonvisie. Tijdens afgelopen studiedag hebben we een eerste
opzet gemaakt voor de vorm en inhoud van het nieuwe rapport en dit zullen we een vervolg geven tijdens de
geplande studiedagen in november.
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Corona maatregelen
Vanaf 25 september zijn veel coronamaatregelen vervallen en mag er weer veel. De basisregels blijven
onverminderd van belang, ook voor iedereen die gevaccineerd is. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand
houden’ is veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te
geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te
voorkomen. Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en
testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in de binnenruimtes draagt hier allemaal
aan bij.
We zijn blij dat de versoepelingen ons als IKC ook weer meer mogelijkheden geven. Daarnaast willen we ook de
basisadviezen opvolgen en voorkomen dat er massale haal- en brengmomenten ontstaan. Daarom hebben we
als team ervoor gekozen om tot de herfstvakantie de afspraken omtrent het halen en brengen van de kinderen
van de school op dezelfde wijze voort te zetten zoals we dit schooljaar al deden. In de week van 11 oktober
zullen we u informeren hoe het halen en brengen van de kinderen na de herfstvakantie in zijn werk gaat. De
ouders van peuteropvang De Poolster mogen hun peuter weer halen of brengen in de groep mits zij hiervoor
de aparte ingang van de peuters gebruiken.
De versoepelingen bieden ons daarnaast de mogelijkheid om u als ouder/verzorger weer makkelijker te
ontvangen in ons IKC. We zijn blij dat we de meeste ouders weer ‘live’ hebben gesproken tijdens de
startgesprekken en dat een aantal ouders ons heeft geassisteerd tijdens de sportdag. Daarnaast wordt vanuit
de bibliotheek op woensdag 6 oktober een koffieochtend ‘Een opvoeding lang leren’ georganiseerd in de
speelzaal voor ouders/verzorgers. Tevens zullen we weer bij activiteiten, zoals de Kinderboekenweek of
talentwerk, vragen of er ouders/verzorgers zijn die ons willen assisteren.
We zijn blij dat de quarantaineplicht voor de hele klas bij een besmette leerling is vervallen. Bij uitbraken met
meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel aanvullende adviezen geven, waaronder indien
nodig een quarantaineadvies voor de hele groep. In de schoolapp kunt u onder de knop ‘Informatie’ ->
‘Beslisboom’ altijd de meest recente versie van de beslisboom vinden.

Gebruik van mobiele telefoons op IKC De Poolster
Kinderen van nu spelen, communiceren en leren steeds meer online. Dat lijkt vanzelf te gaan, maar dat is het
niet! Kinderen moeten nog bij de hand genomen worden om te leren hoe ze de verschillende media kunnen
gebruiken. Op die manier willen we onveilige situaties op internet voorkomen of oplossen. Kortom: onze
leerlingen moeten ‘digitaal geletterd’ worden. Dat vraagt nogal wat van onze leerlingen!
Daarom hebben we het volgende afgesproken op IKC De Poolster:
•

In de groepen 4 t/m 6 staan telefoons (als kinderen deze al mee hebben) van 8.20 tot 14.00 uit en
liggen in de kluis. Wanneer een kind onder schooltijd hier toch gebruik van maakt neemt de leerkracht
deze in. De mobiele telefoon moet dan door de ouder(s)/verzorger(s) opgehaald worden bij de
leerkracht. Tijdens de les kunnen de leerlingen de devices van de school gebruiken. De leerkracht kan
dan beter sturen op gewenst en ongewenst gedrag.

•

In de groepen 7 en 8 gelden andere afspraken. We willen onze leerlingen voorbereiden op de
maatschappij en het gebruik van internet, mobiele telefoons en allerlei apps is niet meer weg te
denken. Daarom krijgen de leerlingen een aantal mediawijsheid-lessen. Het is voor deze lessen niet
noodzakelijk dat de kinderen een mobiele telefoon hebben, de kinderen kunnen altijd gebruik maken
van de devices van school. Aan de hand van praktische online en offline opdrachten leren zij veilig
internetten en slim communiceren op sociale media. Bovendien leren ze basis ict-vaardigheden,
informatievaardigheden en maken ze een start met computational thinking. Allemaal onderdelen van
‘digitale geletterdheid’, een belangrijke 21-eeuwse vaardigheid.

De volgende doelen komen aan bod:
• Leerlingen begrijpen het verschil tussen traditionele en sociale media;
• Leerlingen leren wat voor mogelijke gevolgen berichten op sociale media kunnen hebben;
• Leerlingen leren zichzelf te beschermen op het internet en hun online privacy te bewaken;
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•
•
•
•

Leerlingen worden bewust van desinformatie (nepnieuws) en leren dit te herkennen;
Leerlingen worden bewust van het effect van mediagebruik op je zelfbeeld en je lijf;
Leerlingen gaan met elkaar in gesprek over de do’s en dont’s op sociale media;
Leerlingen maken afspraken (middels T-kaart) met de klas over telefoongebruik binnen de klas;

Aanvullend op deze lessen mediawijsheid besteden we tijdens onze Vreedzame School lessen ook veel
aandacht aan online pesten, de gevaren van overmatig telefoongebruik, het ontwikkelen van een positief
zelfbeeld en het denken vanuit een groei-mindset.
Naast de klasafspraken, geldt er nog één duidelijke regel: Met de mobiele telefoons kunnen foto’s en filmpjes
gemaakt worden. Vanwege privacybescherming is het nemen van foto’s of maken van opnames door kinderen
in schoolsituaties zonder voorafgaande toestemming van de directie niet toegestaan.

GGD-screening (geboortejaar 2016)
Op donderdag 7 oktober komt Mieke Muller, assistente JGZ van de GGD, op school om de kinderen die geboren
zijn in 2016 te screenen voor ogen, oren, motoriek, lengte en gewicht. De ouders van de betreffende leerlingen
hebben van de GGD een brief ontvangen waarin de screening wordt aangekondigd. Bij deze brief zit een
vragenlijst die de ouders/verzorgers vooraf invullen en in een gesloten enveloppe weer bij de leerkracht
inleveren. Aanstaande donderdag neemt Mieke de enveloppen in ontvangst en zal ze de kinderen screenen die
de enveloppe weer hebben ingeleverd. Na het onderzoek krijgen de gescreende kinderen een gesloten
enveloppe mee naar huis voor de ouders/verzorgers met daarin een brief met de uitslagen van het onderzoek.

Hoofdluis
Helaas zijn ze er soms: hoofdluizen. We vragen u ten alle tijden om uw kinder(eren) zelf goed te controleren.
Wanneer u zelf hoofdluis ontdekt, meldt u dit dan aan de leerkracht.
Hoofdluis kan iedereen overkomen. Het belangrijkste wapen tegen hoofdluis is:
blijven controleren en kammen. Alleen op deze wijze kan een epidemie worden
voorkomen. Na de herfstvakantie wordt vanuit de ouderraad de luizencontrole
weer uitgevoerd op school. Zij zijn op zoek naar extra hulpouders voor de
luizencontroles. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hoe u zich hiervoor kunt
opgeven.
In de schoolapp vindt u onder de knop ‘Informatie’ -> ‘Hoofdluis’ een
informatiefolder over dit onderwerp. Als u nog vragen heeft, dan kunt u terecht
bij de groepsleerkracht.

Sportdag groep 3 t/m 8
Maandag 27 september was de sportdag voor de kinderen van groep 3 t/m 8 op
het terrein van Reigerboys. De kinderen hebben een dag vol sport- en spelplezier
gehad. Via deze weg willen we alle hulpouders en Heerhugowaard Sport enorm
bedankt voor de hulp en organisatie van deze sportieve dag!

Informatie vanuit BSO De Poolster
BSO De Poolster
Met ingang van dit nieuwe schooljaar is BSO De Poolster drie middagen (maandag, dinsdag en donderdag) per
week geopend van 14.00 tot 18.30 uur. Op woensdag en vrijdag bieden we op dit moment nog geen BSO aan
op onze locatie. U kunt uw kind echter wel al op de wachtlijst plaatsen voor één van deze dagen. Wanneer er
voldoende aanmeldingen zijn voor (één van) deze dagen, dan kunnen we ons aanbod uitbreiden.
Mocht u uw kind willen aanmelden voor BSO De Poolster dan kan dat via deze link of via Planning en Plaatsing
van Allente 0226-320208.
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Nieuws vanuit de ouderraad Daltonschool De Poolster
Ouderbijdrage
Om activiteiten te bekostigen beheert de OGR de ouderbijdrage. De penningmeester van de OGR int het geld
voor het ouderfonds. Vanuit de vrijwillige ouderbijdragen worden culturele excursies betaald, alsmede de
activiteiten van de decembermaand en deelname aan sportactiviteiten. De school wordt vanuit de overheid
niet bekostigd voor deze activiteiten. Het schoolreisje wordt niet betaald uit de ouderbijdrage.
Voor het schooljaar 2021-2022 gelden de volgende bedragen:
Groep 1 t/m 7
Ouderbijdrage
Schoolreisje
Totaal

€25,€25,€50,-

Groep 8
Ouderbijdrage
Schoolkamp
Totaal

€25,€70,€95,-

€25,- per schooljaar voor de eerste 2 kinderen uit het gezin. €20,- per schooljaar voor het 3e kind.
Komt uw kind in de loop van het schooljaar op school dan betaalt u de volgende bedragen:
• Na 5 december maar vor kerst € 20,• Na Kerst maar voor Pasen €15,• Na Pasen betaalt u niets
De bijdrage is vrijwillig, maar we hopen uiteraard op zoveel mogelijk betalingen, zodat we zoveel mogelijk
extra’s voor de kinderen kunnen bieden. U kunt het geld overmaken op IBAN rekening:
NL66 INGB 0005 1167 46 t.a.v. De Kleine en Grote Beer (aanpassing van de rekeningnaam volgt later), onder
vermelding van de na(a)m(en) van uw kind en de groep.
U kunt ook gebruik maken van de Huygenspas om de ouderbijdragen te voldoen. U kunt uw Huygenspas dan na
schooltijd bij juf Hennie laten scannen.

Nieuw lid Nicole stelt zichzelf voor
Sinds dit schooljaar hebben wij weer een nieuw OGR lid. Welkom Nicole!
Hoi, ik ben Nicole, 36 jaar oud. Ik ben getrouwd met André en moeder van Milan uit groep
3 en Jelle van 11 maanden. Voor mijn beroep ben ik gastvrouw in een Spaans restaurant,
wat ik met erg veel plezier doe. In onze vrije tijd proberen we zoveel mogelijk leuke dingen
met de jongens te doen. Lekker naar het strand, bos, zwemmen enzovoort. Sinds augustus
2021 zit ik in de OGR en ik kijk er erg naar uit om de OGR te komen ondersteunen.

OGR zoekt enthousiaste ouders!!
Onze school kent een uitgebreide Oudergeledingenraad (OGR). Een vertegenwoordiger van het schoolteam
woont de vergaderingen bij. De Ouderraad bepaalt samen met teamvertegenwoordigers de te ondernemen
activiteiten op school. De leden van de OGR proberen de betrokkenheid van de ouders bij de school te
stimuleren en ze doen dit vooral door zich in te zetten bij allerlei culturele, sportieve en feestelijke activiteiten
van de school.
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De ouderraad is op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders die de Ouderraad willen versterken. Wij zijn op zoek
naar ouders die:
• graag betrokken zijn bij de school van je zoon of dochter
• het leuk vinden om een steentje bij te dragen
• graag andere ouders willen leren kennen
• mee willen denken over de activiteiten op school
• op zoek zijn naar een nieuwe, leuke uitdaging
• hun creatieve talent kunnen inzetten
Herken je jezelf hierin? Dan is een zetel in de Ouderraad van De Poolster iets voor jou!
De verwachte tijdsbesteding is gemiddeld +/- 4 uur per maand en kan een piek vertonen bij een bepaalde
activiteit. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie hebben? Wij staan voor je klaar om je vragen te
beantwoorden. Eventueel kun je je vragen mailen naar or-ikcdepoolster@allente.nl of zoek ons op bij het
schoolplein.

Gezocht PENNINGMEESTER!!
In de laatste nieuwsbrief van het vorige schooljaar gaven wij aan dat de OGR een nieuwe penningmeester had
gevonden. Helaas hebben wij het bericht ontvangen dat de penningmeester die wij hadden gevonden helaas
toch niet kan. Dit betekent dat de OGR nog steeds op zoek is naar een nieuwe penningmeester vanaf het
schooljaar 2022-2023. Lijkt het je leuk om onze nieuwe penningmeester te worden of ben je nieuwsgierig wat
het precies inhoudt, neem contact op met Paul, onze huidige penningmeester en hij kan je alle ins en outs
vertellen!!

Gezocht Luizenouders!
Na elke schoolvakantie zijn er enkele ouders die op school komen om je kind te controleren op luizen. Wij zijn
op zoek naar meer ouders die hierbij kunnen helpen. Indien je denkt, dit klusje past bij mij, meld je dan aan via
de mail van de OGR: or-ikcdepoolster@allente.nl. Je aanmelding wordt dan doorgestuurd naar de
desbetreffende contactpersoon van de OGR.

Schoolsporten
De organisatie heeft ons laten weten dat het schoolvolleybaltoernooi op woensdag 20 oktober helaas niet
doorgaat.
Voor het schoolkorfbaltoernooi op zaterdag 13 november zijn onvoldoende aanmeldingen binnengekomen.
Onze school zal daarom dit jaar niet deelnemen.
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Gratis workshop voor kinderen van ouders
die gaan scheiden (of gescheiden zijn)
Als ouders gaan scheiden, scheiden de kinderen mee. Alles wat vertrouwd was, verandert
ineens. Kinderen kunnen in deze onzekere periode een steuntje in de rug goed gebruiken.
Daarom kunnen ze gratis meedoen aan de workshop ‘de kinderen scheiden mee’
(gebaseerd op het Zandkastelenprogramma).
De workshop ‘de kinderen scheiden mee’ is bedoeld voor alle kinderen tussen de 6 en de 12
jaar van wie de ouders gaan scheiden of al gescheiden zijn.
Samen gaan maximaal 10 kinderen op een speelse en creatieve manier aan de slag. Door
met elkaar te praten, te spelen en te knutselen komen verschillende onderwerpen aan bod.
Zo krijgen de kinderen handvatten om met de echtscheiding om te gaan en kan het de
verwerking op gang brengen.
Het duurt 3½ uur en aan het einde van de workshop geven de kinderen een presentatie aan
hun ouders.
Voorafgaand is er een aparte ouderavond. Ouders krijgen dan informatie over de inhoud van
de workshop voor de kinderen.
De workshop kan alleen doorgaan als er voldoende aanmeldingen zijn.
Ouderavond:
Waar:

dinsdagavond 5 oktober 2021 van 20.00-21.15 uur
online of in het gemeentehuis bij de GGD, Parelhof 1

Kinderworkshop:
Waar:

woensdagmiddag 13 oktober 2021 van 13.30-17.00 uur
Wijkcentrum de Horst, van Eedenplein.

Kosten:

aan deze workshop zijn voor ouders en kinderen geen kosten verbonden.

Aanmelden: u kunt aanmelden via het cursusbureau van de GGD:
https://ggd-hollandsnoorden.opleidingsportaal.nl/aanbod/#!/workshop-de-kinderen-scheiden-mee-6-12-jaar
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