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Christelijke Opleidingsschool

In deze medeklinker

Een nieuw jaar, een nieuw begin
Het heeft even geduurd voordat de medeklinker weer in uw mailbox komt.
Gelukkig ben ik ondertussen weer zover dat
ik van alles kan oppakken.
Dankbaar voor de hulp van collega’s, verrast
door de lieve kaartjes en berichtjes van u en
de kinderen. Hartverwarmend. Heel veel dank
hiervoor!
Ik ben er nog niet helemaal maar iedere dag
gaat het beter.
Velen van u heb ik al weer even mogen begroeten met het overhandigen van de attentie
vanuit het team naar u als ouders.

 Een nieuw jaar, een nieuw
begin
 Vakantierooster 21/22
 Vanuit de MR
 Webinar (get up)
 Bewegen op de COS
 Webinar (hoe vertellen we
het de kinderen)
 Webinar (help je puber de
coronaperiode door)

We zijn echt heel erg trots op alles wat we de
afgelopen weken met elkaar hebben kunnen
neerzetten. Het is absoluut niet wat we willen,
maar…. Er gebeuren wel heel mooie dingen.
Vanuit hier ook nog een keer:: heel veel dank
voor uw doorzettingsvermogen hulp en
steun..
Met elkaar gaan we deze nare periode doorkomen.

Vakantierooster schooljaar 2021-2222

Voor als het weer mag en kan!! Wilt u, bij het vastleggen van een vakantie rekening
houden met onderstaande data. Vrij vragen buiten deze vakanties om moet altijd worden aangevraagd ivm leerplicht.

Herfstvakantie

18-10-2021 / 22-10-2021

Kerstvakantie

27-12-2021 / 7-1-2022

Voorjaarsvakantie28-2-2022 / 4-3-2022
Pasen

15-4-2022 / 18-4-2022

Koningsdagweek 25-4-2022 / 29-4-2022
Meivakantie

2-5-2022 / 6-5-2022

Hemelvaartvakantie 26-5-2022 / 27-5-2022
Pinkstervakantie

6-6-2022 / 6-6-2022

Zomervakantie

11-7-2022 / 19-8-2022

 Alles afhankelijk van de
richtlijnen rondom een evt.
opening van de school
 1 maart : studiedag team
(kinderen vrij)

Uitnodiging

Verjaardagen januari

7 Maud Parlevliet 3B
9 Sophie van Rijt 1C
10 Fela Mae van Haasteren 1A
11 Job Hazenoot 1A
11 Fedde Hoek 4A
11 Duuk Nijgh 1A
11 Willem van der Plas 6A
11 Simone van Rijn 5C
12 Suze Feddes 1C
13 Nick Eveleens 5C
13 Mimi Veerman 5A
14 Noortje van Beelen 8B
14 Rachel van Duyvenvoorde 7B
14 Luna van Rijn 5B
16 Kees Rasenberg 8B
16 Peter Rasenberg 8B
18 Maarten de Mol 2E
19 Stijn Bras 5B
19 Bloem Guijt 5C
20 Stan Dijkhuizen 3B
20 Davey Ouwehand 5C
21 Dirk Haasnoot 5C
21 Miles de Vreugd 5C
22 Nikita Schaap 4A
23 Amy van Dorp 6A
23 Elisa van Duijn 7B
24 Joëlle van Duijn 7A
25 Madeleine Dees 1A
25 Niek Wessels 5C
26 Nathan van Velzen 8B
27 Celine van Dijk 1A
27 Naomi Onderwater 7B
28 Liam van der Bent 5C
28 Marijn de Boer 6B
28 Benjamin van Duijn 6A
28 Souza Kromhout 2E
28 Norah van Velzen 6A
29 Lizzy Guijt 3A
30 Merel den Haas 8B

Webinars

Get up! Tijdens de lockdown
Serie korte webinars
Voor ouders van kinderen van 2 tot 12 jaar

Daar gaan we weer.... wekenlang geen school, geen sport, geen leuke tripjes, geen gezellige afspraken
met familie en vrienden. De kinderen thuis, vakantie, thuis-school en thuis-werk.. Jij moe, de kinderen
moe, wekenlang bovenop elkaars lip. Hoe dan?!
Kun je wel wat tips en handvatten gebruiken? Je krijgt ze
van Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige in
de webinars van Get up! Tijdens de lockdown.





Beter meewerken en luisteren
Meer contact en verbinding
Omgaan met pittige emoties
Rustiger en gezelliger de lockdown door

'Get up! Tijdens de lockdown' bestaat uit 4 korte Webinars van 25 minuten met opvoedinspiratie vol
handvatten en tips, voorbeelden en uitleg. Je kunt ze makkelijk tussendoor bekijken. En bij elk Webinar
krijg je 7 actieve, sportieve filmpjes en opdrachten van team Jonger Orjanje voor het hele gezin om
samen te bewegen.
Zo kan je het thuis ook tijdens de lockdown gezellig houden en actief bezig zijn met je kinderen.

Bekijk de gratis webinars via de website van het CJG, via www.cjgcursus.nl of via deze link.
Meld je aan met je voornaam en e-mailadres en na afloop van het webinar ontvang je een e-mail met de
spelletjes en de handout.

Bewegen op de COS
Bijgevoegd de links van de filmpjes die juf Laura voor deze week heeft gemaakt.
Maandag: https://youtu.be/wxUkTkvgU2A
Dinsdag: https://youtu.be/GtaQUuy5dbE
Woensdag: https://youtu.be/JHhLItcEzFY
Donderdag: https://youtu.be/-bgiR5zUFQQ
Vrijdag: https://youtu.be/X0jyj3ssWE8
Challenge bovenbouw: https://youtu.be/QqlhiCgdFzo
Superleuk om met elkaar de activiteiten in de filmpjes te doen.
Maandag 1 febr. komt Double Sports een sportworkshop geven voor de kinderen die
gebruik maken van de noodopvang.
Vanaf 1 maart komt juf Laura 4 dagen bij ons op school de gymlessen verzorgen.
De groepen 3-8 krijgen dan twee maal in de week gym van een vakdocent!

Artikel nieuwsbrief

Webinar – Hoe vertellen we het de kinderen
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op woensdag 10 maart 2021 de webinar
‘Hoe vertellen we het de kinderen’ voor ouders die gaan scheiden en professionals.

Verjaardagen februari
1 Fabiënne Kuijt 8B
3 Jens Ketting 6A
4 Danne Griffioen 5C
4 Klaas van der Plas 7A
4 Mirjam Zuyderduyn 8B
5 Lucas Mens 6A
5 Daniël Schaap 8A
6 Doutzen van Duijn 7B
6 Bram Schaap 4A
8 Lotte van Beelen 5C
10 Keetje Schaap 1C
10 Mick Schaddé Van Dooren 1C
11 Stef van den Akker 2E
11 Kees van Duijn 5B
11 Zahraa Jaber 5A
12 Déanne Chen 6B
14 Jasper van Duijvenbode 6A
15 Valentina van der Ster 4A
17 Sterre Ouwehand 5A
21 Thomas Dees 2E
21 Seth Vooijs 6A
22 Cas Kraijenoord 8A
22 Siem van der Vijver 4A
23 Daan de Winter 1C
24 Leene Koning 8A
25 Danny Jonker 1C
26 Luca van Zuijlen 6A
27 Stan Vooijs 7B
28 Niels Schaap 4A

Als je gaat scheiden, dan komt er een moment dat je het aan je
kind(eren) moet vertellen. Veel ouders zien hier tegenop.
Het is dan ook een ingewikkeld gesprek. Want hoe vertel je het de
kinderen? Wat is het beste moment? Welke vragen zullen de
kinderen hebben?
Tijdens deze webinar gaan we in op deze vragen. Je krijgt
handvatten om het gesprek samen voor te bereiden en je krijgt
inzicht in welke vragen je kinderen kunnen hebben. Ook is er
aandacht voor de periode na het gesprek met je kind(eren). Kortom,
alles komt aan bod waardoor jullie op een goede manier aan de kinderen kunnen vertellen dat jullie
gaan scheiden.
Deze avond wordt verzorgd door Roosmarijn Groenendijk, scheidingsspecialist en mediator en
Lianne Jongsma, pedagogisch adviseur van het Centrum voor Jeugd en Gezin
Meld je aan voor ons gratis webinar!
Datum:
Woensdag 10 maart 2021
Tijd:
20.00 – 21.30 uur
Kosten:
Geen
Aanmelden: www.cjgcursus.nl of via deze link
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
Volg CJGcursus op

en

. Like it!

Vanuit de MR
Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de procedure verandering schooltijden. Er
vinden gesprekken plaats met aanbieders van tussen schoolse opvang.
Daarbij wordt ook gekeken wat de vervroegde eindtijd zou betekenen voor de kosten
voor ouders van de BSO.
De oudergeleding spreekt respect uit voor het digitale onderwijs zoals dat wordt gegeven op de COS.
Heeft u een vraag of opmerking, wilt u iets inbrengen, mail ons:
mr.opleidingsschool@prohles.nl

Uitnodiging
Webinar

Help je puber de corona-periode door
Dion Flaton 5C
Jake Berkheij 1A
Fela Mae van Haasteren 1A
Job Hazenoot 1A
Duuk Nijgh 1A
Madeleine Dees 1A
Celine van Dijk 1A
Natael Amanuel Tekleab 1B
Cato van Rijn 1B
Emma Wildschut 1A
Julian de Vriend 1B

Donderdag 4 februari 2021
van 20.00 tot 21.30 uur
Voor ouders van kinderen van 11 tot 16 jaar
Naast leuk en lief kunnen pubers onvoorspelbaar, onuitstaanbaar en emotioneel zijn. Aan jou als ouder
om daar zo goed mogelijk op in te spelen. Dat valt niet altijd mee. En al helemaal niet nu je puber niet
naar school gaat en de hele dag in huis is. Bovendien gaat de rek er bij onze pubers steeds meer uit nu
de coronaperiode al zolang duurt en zoveel van ze vraagt. Hoe help je je puber? Hoe zorg je voor een
goede sfeer in huis?
Kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve geeft je in dit webinar volop inspiratie.
Ze bespreekt onder andere de volgende onderwerpen:
 Wat maakt deze tijd zo extra pittig voor pubers?
 Hoe kom je samen de dagen thuis zo goed mogelijk
door?
 Hoe houd je contact en verbinding en wat kun je doen
om je puber te helpen in deze pittige tijd?
 Hoe zorg je ervoor dat je puber de maatregelen serieus
blijft/gaat nemen?
 Hoe maak je samen afspraken en stel je grenzen?
Het is een online lezing vol eyeopeners, voorbeelden en praktische tips die je direct in de praktijk kunt
toepassen.

Aanmelden
Wil meer weten over het ondersteunen van je puber in deze corona-periode?
Meld je dan gratis aan voor het webinar Help je puber de corona-periode door via www.cjgcursus.nl of
via deze link.

 Vrijdag 2 juli 2020 : extra
studiedag team!!! (Alle
kinderen zijn dan vrij)

