7 november 2016

Deze week:
- Lezen is een feestje
- Uitnodiging
oudergesprekken
- Workshop voor
ouders
- Lotjes trekken
- Sinterklaas in
Helmond
- Stichting Lief
- Veilig Verkeer
Rijpelberg
- Informatieavond over
pubers

Straapsels

Lezen is een feestje!
Beste ouders/verzorgers,
We willen dit jaar twee keer ‘lezen is een feestje’ gaan organiseren.
Bij sommige van jullie wellicht al bekend. Uw kind krijgt een rugzak mee met daarin een voorleesboek en een rood mapje met de uitleg. Het zou fijn zijn als u samen
met uw kind dit boek wil lezen en naar aanleiding van het boek een tekening laat
maken. De boeken met de tekeningen worden naderhand in een klein groepje besproken, zodat ze kunnen vertellen over het boek. We gaan er deze week mee beginnen. 5 kinderen krijgen op woensdag een boek mee naar
huis. Deze moet dan op maandagochtend weer terug zijn op school.
Heeft u nog vragen dan horen wij het graag.
Groeten, de kleuterjuffen

Uitnodiging
oudergesprekken

Workshop voor ouders
Workshop mediawijsheid voor ouders

Beste ouders,
Denkt u er aan dat de oudergesprekken nieuwe stijl
plaatsvinden op dinsdag 15 en
donderdag 17 november vanaf 16.00u.
Morgen (8 november) krijgen de kinderen de uitnodigingen mee naar huis.

Kalender
8 november

Uitnodiging oudergesprekken

15-17 november

Oudergesprekken

2 december

Viering Sinterklaas

Op donderdag 24 november a.s. van 13.00 tot ± 13.45 uur (in de
“week van de mediawijsheid”) wordt er door José Veldwijk
(mediacoach) en meneer Mike een workshop gehouden over mediawijsheid. Er komen vragen aan bod zoals o.a.:



Welke sociale media gebruikt uw kind?



Het plaatsen van berichten/foto’s.



Welke afspraken kun je maken over smartphone/media gebruik?
Het is bedoeld om met elkaar ervaringen uit te wisselen en erover
met elkaar in gesprek te gaan. Wij zijn er om evt. vragen te beantwoorden.
U mag zich opgeven door een mailtje te sturen naar meneer Mike
(mike@destraap.nl). U mag ook even het lokaal van groep 5 binnenlopen om op te geven. We hopen op een mooie opkomst!
Over een aantal maanden volgt er wellicht nog een zelfde workshop
en die zal na school plaatsvinden.
Groetjes, José Veldwijk en meneer Mike.
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Lotjes trekken
Op zaterdag 12 november komt Sinterklaas weer aan in Nederland en op vrijdag 2
december komt Sinterklaas onze school bezoeken.
In de groepen 5 t/m 8 gaan de kinderen voor elkaar een surprise maken.
We gaan op maandag 14 november lotjes trekken.
Wanneer uw kind niet meedoet aan deze activiteit kunt u dat deze week even
melden aan de leerkracht van uw kind.

Sinterklaas
in Helmond
Op de flyer in de bijlage van
de e-mail staat alles over het
verblijf van Sinterklaas in
Helmond.

Stichting Lief
Sinterklaas bij Stichting Lief:
Stichting Lief is een stichting die opkomt voor mensen met een minimum te besteden budget in Helmond en omstreken. Wij helpen mensen met het minimumloon of minder als inkomen en die maandelijks meerdere dubbeltjes omdraaien of dat niet eens kunnen.
Nu Sinterklaas weer in het land komt is het voor deze doelgroep fijn als ze ook cadeautjes kunnen geven op sinterklaasavond dan wel kleine cadeautjes voor in de schoen kunnen krijgen.
Daarvoor organiseert Stichting Lief op zaterdag 26 november tussen 14.00 en 16.00 uur een speelgoeddag. U kunt
dan voor uw kind(eren) gratis speelgoed uit komen zoeken. De speelgoeddag vindt plaats op het Gildeterrein aan het
Antonianenpad 1, ingang Heeklaan te Helmond. De doelgroep is kinderen t/m 9 jaar. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de kinderen zelf meekomen.
Om alles in goede banen te leiden dient u zich vooraf wel op te geven via info@stichtinglief.nl . U krijgt dan de tijd
door dat u welkom bent om speelgoed uit te komen zoeken.
Wij hopen dan ook veel ouders te mogen ontmoeten op deze speelgoeddag.
Stichting Lief

Verkeersveiligheid in de wijk
(Bericht van AVVR)
Bewoners van Rijpelberg,
Weet u al dat er momenteel iets aan de veiligheid van de Weg door de Rijpel wordt gedaan?
Er is sinds enkele maanden een comité ontstaan: Actiecomité Veilig Verkeer Rijpelberg (AVVR)
Alle info over kruispunten en oversteekplaatsen kunt U vinden op bovengenoemde Facebookpagina!!
Email: veiligverkeerrijpelberg@hotmail.com
tel: 06—1701 3488 (maandag t/m vrijdag 18.00 uur—20.00 uur)
N.B.: Wij zijn ook nog op zoek naar mensen die slachtoffer zijn geweest bij een ongeval in de Rijpelberg. Bent U of kent U
iemand neem dan ook gerust contact met ons op!! (Uw privacy wordt gewaarborgd).
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Informatieavond over pubers

Hoe overleef ik mijn puber?
Wilt U weten waarom pubers soms lastig gedrag vertonen en waarom ze dit moeilijk
kunnen veranderen, dan is deze avond iets voor u!
U krijgt o.a. antwoord op vragen over:



Mijn kind zit altijd achter de computer, is dat normaal of een probleem?



Mijn kind is zo beïnvloedbaar, wat kan ik doen als ouder?

Het puberbrein
Een jeugdarts komt vertellen over het puberbrein.
Over hoe het puberbrein zich ontwikkelt tijdens de puberteit en wat er in het brein gebeurd.
Groepsdruk bij pubers
In groepen versterken de leden onderling elkaars (negatieve)gedrag.
Samen durven mensen meer en gaan ze makkelijker over hun persoonlijke grenzen heen.
Vooral tieners zijn hier gevoelig voor. Zij doen mee omdat ze niet de aandacht op zichzelf willen vestigen.
Sociale media en online veiligheid
Bijna alle jongeren maken gebruik van het internet. Thuis, op school en op straat via hun smartphone.
Naast alle goede dingen, heeft het internet ook haar mindere kanten.
Jongeren zetten veel informatie over zichzelf en anderen online en overzien hiervan de gevolgen niet.
Ook met pesten en dreigen gaan jongeren soms veel te ver.
U kunt zich aanmelden voor deze (gratis) puberavond op www.cjghelmond.nl
Of u stuurt een mail naar opvoedondersteunerscjg@helmond.nl (tel.nr 0800-5566555)
Waar
Wanneer
Aanvang

: Wijkhuis de Fonkel, Prins Karelstraat 131
: 24 november 2016
: 19.00 – 21.30 uur

Graag tot ziens op 24 november!
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