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In deze nieuwsbrief
Studiedag 3 oktober
initiatief van ouders
studiereis teamleden naar
Marokko
start training voor kinderen
en gescheiden ouders
kinderboekenweek

Studiedag 3 oktober:
Belangrijke data
Studiedag 3 oktober;
kinderen zijn vrij
herfstvakantie: maandag 17
oktober t/m vrijdag 21
oktober.

Maandag 3 oktober zijn de kinderen opnieuw vrij. De
leerkrachten hebben die dag een verplichte training bedrijfs
hulpverlening. Iedere school is wettelijk verplicht per 50
mensen een BHV-er te hebben. De Wilgenstam heeft er
voor gekozen alle leerkrachten op te leiden tot BHV-er. Wij
doen dit al sinds 2004.
De kinderen zijn die dag dus vrij.

Initiatief van ouders:
Voor de zomervakantie hebben drie ouders benaderd met
de vraag of de school niet meer aandacht kon besteden
aan zijn multiculturaliteit. Op de school zitten kinderen
vanuit verschillende culturen en het is jammer dat wij hier
geen gebruik van maken.
Na de vakantie heb ik deze ouders opnieuw uitgenodigd en
hebben wij met elkaar besproken op welke wijze dit vorm
zou kunnen krijgen. Onder het motto:
Niets is zo fijn als jij je begrepen en erkend voelt,
willen wij met ouders in gesprek over feesten in
verschillende culturen. Wat zijn de belangrijkste (2?)
feesten in je cultuur en waarom is dit feest zo belangrijk?
Wat vier je met dat feest? Wat kunnen “anderen” van dat
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Kinderboekenweek
OPA’S EN OMA’S - VOOR
ALTIJD JONG”
Opa’s en Oma’s in het
middelpunt tijdens de
Kinderboekenweek –
van 5 t/m 16 oktober
Opa’s en Oma’s spelen een
belangrijke rol in het leven van
kinderen. Ook in kinderboeken.
Denk aan “Opa en Oma Pluis”
van Dick Bruna of aan opa Joe
uit “Sjakie en de
chocoladefabriek”.
Daarom is als thema voor de
Kinderboekenweek 2016
gekozen: “Opa’s en Oma’s –
voor altijd jong!”
De Kinderboekenweek is een
goede gelegenheid om het
aanbod van boeken en het
lezen – en vooral het plezier in
lezen – extra onder de
aandacht van de kinderen te
brengen!
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feest leren? Zijn er overeenkomsten in de verschillende
feesten?
Binnenkort krijgt u een uitnodiging om hier op een avond
met elkaar over te praten.

Studiereis Marokko.
Tijdens de herfstvakantie (van 15 t/m 22 oktober) gaan
Miss Donna(Engels), juf Jaimy (intern begeleider), juf Els
en juf Stephany (groepen 3) op studiereis naar Marokko.
Tijdens deze reis zullen we gedurende 8 dagen gaan
kijken bij gezinnen, op scholen en bij
onderwijsbijeenkomsten in de steden Tanger, Chefchaoen,
El Hoceima en Nador. Door middel van deze reis willen wij
kennismaken met het Marokkaanse onderwijs en inzicht en
kennis verkrijgen over de Marokkaanse cultuur. Daarnaast
zullen wij ook ervaring en kennis opdoen en uitwisselen
over onderwijs in een tweede taal. Heeft u nog tips of
interessante dingen om tijdens onze reis op te letten/te
bezoeken, laat het ons dan weten! Mail juf Stephany:
stephany.suijker@wilgenstam.nl
In de volgende nieuwsbrief zullen we over onze ervaringen
schrijven.

De Kinderboekenweek duurt
van 5 t/m 16 oktober. Daar
besteden wij in de groepen
aandacht aan door de
Kinderboekenweek officieel te
openen op de ochtend van
woensdag 5 oktober.
Gedurende de
kinderboekenweek besteden
wij aandacht aan het thema,
aan lezen en aan boeken. Op
16 oktober sluiten wij de
Kinderboekenweek ook weer
af.
Het is leuk voor uw kind als
ook u als (groot)ouder
aandacht aan deze speciale
week van het Kinderboek
besteedt!
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Een van de dingen die u kunt
doen is met uw (klein)kind een
boek kopen. Er zijn veel
mooie nieuwe uitgaven,
tijdens deze week vaak fraai
uitgestald in de
(kinder)boekenwinkels.
Zo maakte Floor Rieder een
prentenboek speciaal voor dit
thema. Het heet “Waar is
Ludwig?” en gaat over Oma
die haar kat Ludwig zoekt en
over Ludwig die de meeste
buren beter kent dan Oma!
Als u voor 10 euro of meer een
boek koopt, krijgt u het
kinderboekenweekgeschenk
“Oorlog en vriendschap”
cadeau. Dit boek is
geschreven door Dolf Verroen
en gaat over vriendschap in
oorlogstijd.
Bent u niet in de gelegenheid
om een boek te kopen? De
bibliotheek geeft tijdens de
Kinderboekenweek een
cadeautje weg: een speciaal
tijdschrift, “Voor altijd jong”,
geschikt voor zowel voor
kinderen als grootouders (en
ouders…): leuk om samen te
lezen!
In Rotterdam is dè grote
happening het
Kinderboekenweekfeest op
zondag 9 oktober, een gezellig
dagje uit voor kinderen met
hun opa’s en oma’s (ja, de
ouders mogen ook mee). Je
kunt zien wat er allemaal te
doen is en je aanmelden via
de site:
www.bibliotheek.rotterdam.nl
Op deze site staan ook andere
activiteiten vermeld. Veel
plezier (dat houdt u jong…)
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Start training voor
kinderen en gescheiden
ouders
Voor kinderen betekent een scheiding dat ze plotseling te
maken krijgen met veel en grote veranderingen, die ook
nog eens sterke emoties oproepen. Het meemaken van
een scheiding roept bij ouders vaak ook vragen op.
Om die reden start de schoolmaatschappelijk werkster
op korte termijn (rond oktober/november) met de !JES
training (jij en scheiden) voor kinderen van groep 4 t/m 6
en hun ouders. Het doel van de training voor de
kinderen is om de scheiding op een speelse
manier bespreekbaar te kunnen maken en zich te kunnen
herkennen in andere kinderen.
Voor ouders zijn er ook 3 bijeenkomsten waar ze
informatie en tips krijgen hoe ze het ouderschap na
scheiden kunnen voortzetten.
Praktische informatie:
- De training heeft 7 bijeenkomsten en 1 terugkom
bijeenkomst voor de kinderen en zal op maandagmiddag
van 15.45-17.00 plaatsvinden.
- Er zijn 3 ouderbijeenkomsten, waarvan we verwachten
dat ouders aanwezig zijn. Deze ouderbijeenkomsten
worden nog ingepland.
- Er zijn geen kosten verbonden aan de training en de
training zal in Schiebroek plaatsvinden (met voldoende
aanmeldingen, zelfs op school)
- Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft deze training
beoordeeld als een effectieve jeugdinterventie voor
ouders en kind
- Meer informatie kunt u vinden op de website:
http://www.jijenscheiden.nl/jes-het-brugproject/
Aanmelden of informatie
Wilt u zich aanmelden of meer informatie over de training
kunt u contact opnemen met Camille van den Boer
(schoolmaatschappelijk werk) via cvandenboer@cvd.nl of
bellen op 0624262097
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