Datum: 29-09-2017

Agenda
4 oktober 2017
5 oktober 2017
13 oktober 2017
16 t/m 20 oktober 2017
23 t/m 27 oktober 2017

Koffie drinken 8.45 uur
Scholen staken, alle kinderen zijn vrij!
Studiedag, alle kinderen zijn vrij!
Herfstvakantie
Verkeersactie Etten-Leur valt op

De Vreedzame School
Afgelopen woensdagmiddag hebben we de laatste studiemiddag gehad m.b.t. De
Vreedzame School. We mogen ons nu dan ook een Vreedzame School noemen. In de
nieuwsbrieven brengen wij u steeds op de hoogte met welke onderwerpen we bezig zijn.

We lossen conflicten zelf op!
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De
Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het
leven horen.
Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten
op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?
Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind
wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is
de verliezer.
De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na
kunnen denken over een oplossing.
We noemen dat ‘afkoelen’.
Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om
rustig te worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas met
een stoel en tafel, een boekje, een teken- blokje en wat de kinderen meer bedenken.

Er worden ook afspraken over gemaakt , bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10
minuten mag blijven. De juf of meester houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog
niet afgekoeld is.
Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder
met het zoeken naar een oplossing.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl

Teach Like a Champion
De komende twee jaar zullen in het teken staan van de implementatie van ‘Teach Like a
Champion’.
Dit zijn 62 specifieke, concrete technieken, gebundeld rond onderwerpen als: hoe leg je
de lat hoog bij je leerlingen, hoe houd je de leerlingen bij de les, hoe bouw je aan een
goede klascultuur. Allemaal om het beste uit onze leerlingen te kunnen halen.
Steeds zullen er nieuwe technieken worden geïntroduceerd en toegepast door de
leerkracht.
Dit schooljaar starten we met de volgende technieken:
• Drempel; De leerlingen worden ’s morgens en ’s middags bij de deur begroet door
de leerkracht. Zo is er met iedere leerling al even een kort persoonlijk moment.
•
Bliksembeurt; Bij deze manier van bevragen krijgen ook leerlingen die niet hun
vinger op steken een beurt. Zo’n bliksembeurt wordt wel altijd aangekondigd door
de leerkracht.
• ROL; De leerlingen krijgen een aantal gedragspatronen aangeleerd, gericht op een
zo actief mogelijke luisterhouding, zoals rechtop zitten en naar de spreker kijken,
met behulp van een ezelsbruggetje in de vorm van de acroniem ROL.
ROL
- Rechtop zitten
- Ogen naar de spreker
- Luisteren ( actieve luisterhouding )
• Weet niet geldt niet; Van ‘ik weet het niet-momenten’ wordt een succes gemaakt
door ervoor te zorgen dat de leerlingen die geen antwoord geven, en ook geen
poging doen, zich oefenen in het vinden van het juiste antwoord.
• Radar; De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen productief blijven door hun
alertheid nog verder te ontwikkelen en door hen subtiel te laten merken dat hij/zij
kijkt.

Verkeersveiligheid bij DOREMI
Om de verkeersveiligheid bij Doremi in optimaal te krijgen vragen wij u nogmaals
rekening te houden met de situatie.
Er is beperkte ruimte om te parkeren en wij vragen u daarom om zoveel mogelijk met
voeten en/of fietsen naar school te komen.
Helaas zien we auto’s voor bij het gras op de stoep geparkeerd staan, vaak ook half op
de oprit.
Voor de kinderen die er nu langs moeten is dit ONVEILIG.
Op het gras parkeren is verboden!
Ook de parkeerplaatsen bij DOREMI zijn alleen bestemd voor de kinderopvang!
Met elkaar gaan we voor een veilige verkeerssituatie zorgen!
Geeft u het goede voorbeeld!

Gymlessen
Vanaf 1 oktober kunnen we weer gebruik maken van de Gong en zullen de gymlessen
van start gaan.

Berichtje van meneer Erik
Beste ouders,
Na ruim 32 jaar werkzaam te zijn geweest binnen Stichting PCO Etten-Leur is mijn tijd
gekomen om te kiezen voor een nieuwe uitdaging.
Ik wil namelijk verder als ZZP, ofwel ZBO (Zelfstandig Begeleider in het Onderwijs).
Er is overleg geweest met de directie, die het me mogelijk maakt om goede stappen te
kunnen zetten op ZBO-gebied.
Naast de inzet van de directie is het voor mij erg fijn om gebruik te kunnen maken van
de bestaande netwerken. Sommigen van jullie zullen me dan ook vast nog zien. Dat hoop
ik ook, want ik doe het voor de kinderen en mijn plan slaagt beter met jullie steun.”
Voor allen: een goed schooljaar!”
Erik Feij

Jeugdgezondheidszorg op school
Op basisscholen en voortgezet onderwijs zijn wij onder andere op de verschillende
manieren actief. Het aanbod per school verschilt en is afhankelijk van de afspraken met
gemeenten.
• Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leraren) van leerlingen die
vaak afwezig zijn of met school dreigen te stoppen.
• Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die
extra zorg nodig hebben.
• Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een
goede ventilatie op school.
• Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging,
weerbaarheid en seksualiteit.
• Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van
ongewenst gedrag op uw school (extern vertrouwenspersoon).
Inentingen
GGD West-Brabant voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport het Rijksvaccinatieprogramma uit. Jaarlijks vaccineren wij kinderen tegen ernstige
ziekten zoals bof, mazelen en rode hond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en
baarmoederhalskanker. Meer informatie vindt u op:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma.
Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij de GGD. Wij bieden inentingen en advies
op maat over maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Niet alleen in verre
oorden, maar ook in landen dichter bij huis kunt u besmet raken met bijvoorbeeld
buiktyfus, gele koorts of tuberculose. Meer informatie vindt u op:
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/.
Hoofdluis
Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de website van
het RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis.
Contact
Heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of
haar gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen,
verpleegkundig specialist en doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u
klaar. Sinds 2014 kunt u gebruik maken van Mijn Kind in Beeld, www.mkib.nl, u kunt de
groeicurven van uw kind in zien en uw persoonlijke gegevens aanpassen. U heeft
hiervoor een DigiD met SMS code nodig. Via MIKB kunt u ook uw vragen stellen. U kunt
een telefonische of persoonlijke afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin
op telefoonnummer 076–528 2486. Meer informatie vindt u op
www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind
Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar
De GGD West-Brabant heeft in week 39 een jeugdenquête verstuurd naar bijna 19.000
ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze
enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Met de
gegevens uit dit onderzoek kunnen de gemeenten betere beslissingen nemen voor
kinderen en meer inzicht verkrijgen in de behoeften van ouders en hun kind. Heeft u een
uitnodiging ontvangen? Doe mee! Meer informatie en een kort filmpje kunt u vinden op
www.ggdmonitor.nl.

Fit en Fun light!
Na de herfstvakantie ( week 43) starten wij in Etten-Leur weer met de training Fit & Fun
light!!
De training is een leuke en laagdrempelige manier om kennis te maken met verschillende
sporten, aan je conditie en uithoudingvermogen te werken en om meer te weten te
komen over een gezonde leefstijl.
Voor wie:
Kinderen van 6-14 jaar die wonen in Etten-Leur.
Tijdsduur programma:
6 weken
Kosten:
Deelname is kosteloos
Wat houdt het programma in?
Fit & Fun Light is een programma voor kinderen van 6-14 jaar.
De kinderen worden gedurende 6 weken begeleid door de jeugdverpleegkundige (GGD)
Yvonne Coertjens en fysiotherapeut, Anca Nijs.
Er zullen 3 gesprekken plaatsvinden met ouder(s) en kind bij de jeugdverpleegkundige.
De jeugdverpleegkundige zal tijdens de gesprekken de lengte, het gewicht en voeding
van het kind in kaart brengen en biedt voedings- en opvoedadviezen op maat.
Naast de begeleiding bij de jeugdverpleegkundige gaat het kind 2x per week naar de
bewegingslessen bij de kinderfysiotherapeut.
Anca meet tijdens de kennismaking de motoriek, conditie en kracht van het kind.
Tijdens de lessen mogen de kinderen gezamenlijk kennismaken met nieuwe sporten en
leuke vormen van bewegen. Er wordt hard gewerkt en gezweet om conditie,
uithoudingsvermogen en kracht te verbeteren!
(dagen en tijden van de training volgen nog)
Alle verwachtingen op een rijtje van een deelname aan Fit & Fun light programma:
Kinderen en ouders hebben meer inzicht op een gezonde leefstijl;
Kinderen hebben het plezier in bewegen;
Hert lichaam- en bewegingsgevoel is verbeterd;
Conditie en kracht is verbeterd;
Kinderen hebben meer zelfvertrouwen gekregen;
Aanmelden kan via:
Y.Coertjens@ggdwestbrabant.nl of via 06- 20 85 45 65
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u per mail of per telefoon contact opnemen.

Herfstworkshops
Creatieve kinderworkshops bij de Nieuwe Nobelaer in de herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie kunnen kinderen op dinsdag 17 oktober gezellig meedoen met
creatieve herfstworkshops in Nieuwe Nobelaer te Etten-Leur. Ze kunnen kiezen uit het
maken van een echte filmproductie in de workshop Film maken, dansen in de workshop
Showmusicaldans of meespelen in hilarische scènes tijdens de workshop
Improvisatietheater.
Van 9:00 tot 13:00 uur werk de kinderen onder begeleiding van gediplomeerde docenten
aan de gekozen workshop. Om 13:00 uur verzamelen alle groepen in de theaterzaal en
mag iedere groep presenteren wat ze tijdens de workshop hebben voorbereid. De zaal
gaat om 12:50 uur open. De presentaties duren tot 13:30 uur. Ouders, opa's, oma's en
alle andere fans mogen bij dit onderdeel aansluiten zodat ze de presentatie kunnen zien.
Hoe leuk!?

Meer informatie of inschrijven via
www.nieuwenobelaer.nl/herfstworkshops

Familieloop Marathon steunt Het Vergeten Kind
Op zondag 29 oktober a.s. start om 10.00 uur weer Bruba Running Familieloop, een
van de hoogtepunten van de Van Oers Marathon Brabant. Het is voor de 9e maal dat
honderden kinderen hun rondjes lopen rondom de Markt, aangemoedigd door hun
supporters, de speakers en de muziekkapel. Voor de start is er een gezellige warming
up om 09:45 uur op de Markt. De start en de finish is ook op de Markt, in het centrum
van Etten-Leur
De familieloop is in het leven geroepen voor kinderen tot en met 12 jaar. Uiteraard
kunnen ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes, coaches en onderwijzers deelnemen om
de kinderen te steunen en te begeleiden tijdens deze sportieve prestatie. Zo wordt het
een sportief, uitdagend en gezellig evenement in het centrum van Etten-Leur.
Middels deze mail vragen wij u om uw sportieve medewerking aan dit evenement te
verlenen. Via u kunnen wij onze doelgroep het best bereiken. Alle deelnemers ontvangen
een herinneringsmedaille.
Wie meedoet aan de Bruba Running Familieloop, loopt niet alleen voor zichzelf, maar
steunt tevens een goed doel. Het inschrijfgeld van elke deelnemer aan de familieloop
gaat rechtstreeks naar de stichting Het Vergeten Kind.
In bijlage treft u een flyer met informatie voor de kinderen. Voor meer informatie kunt
u terecht op onze site: www.marathonbrabant.nl en klik vervolgens op familieloop waar u
het laatste nieuws over de familieloop kunt lezen. U kunt ook contact opnemen via het emailadres familieloop@marathonbrabant
Niet vergeten:
-

Op maandag en donderdag gymspullen meenemen.
Namen zetten op de overblijfspullen

Bijlages
•
•

Op vrijdagmiddag 6 oktober organiseert hockeyclub Etten-Leur een vriendjesdag.
We zouden het erg fijn vinden als er veel kinderen kennis kunnen maken met de
hockeysport.
Opendag rugby

