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Ouder-kind activiteit

Koffieochtend en
Nederlandse les voor
ouders 08.30 uur (C)

Er wordt weer een nieuwe activiteit
georganiseerd!
Wat?
Wanneer?
Voor wie?
Waar?
Hoe laat?

SSV Aikido

: Tuinieren, pannenkoeken eten en knutselen
: Woensdagmiddag 6 april
: Alle ouders zijn welkom met hun kind
: Locatie Fazantstraat
: Van 12.30 uur tot ongeveer 14.00 uur

Dinsdag 5 april
Extra gym voor leerlingen
van de groepen 7, 8 en N4:
Voetbal

Sportieve moeders gezocht!
Tijdens de Lekker Fit! week wordt er speciaal voor de moeders een ontbijtworkshop en
sportieve activiteit georganiseerd. Wilt u hieraan deelnemen, komt u dan op donderdag 7
april naar de Fazantstraat. Aanvang: 08.45 uur. De activiteit zal tot 09.45 uur duren.

SSV Flagfootball
Even voorstellen… De schoolverpleegkundige
Hallo!Graag zou ik mij even willen voorstellen. Sommige ouders en
kinderen zullen mij wel kennen, anderen misschien nog niet. Ik heet
Tanja van der Schot. Ik ben de jeugdverpleegkundige vanuit het
Centrum Jeugd en Gezin die gekoppeld is aan de De Kameleon.

Woensdag 6 april
SSV voetbal en turnen
Ouder-kind voetbaltoernooi
voor de groepen 3 en 4

Donderdag 7 april
Training Kids Run
SSV Basketbal

Vrijdag 8 april

Wat doet de jeugdverpleegkundige op school
Opvoeden is voor iedere ouder een uitdaging. Soms brengt dit vragen met zich mee over
de gezondheid, opvoeding of verzorging van uw kind. Bijvoorbeeld over voeding,
beweging, slapen, luisteren of (faal)angst. Blijf niet zitten met die vragen… Ik denk graag
met u mee! Je kunt mij bereiken via email, telefoon of whatsapp. Soms is een antwoord
via email of telefoon genoeg om weer door te kunnen. Maar er kan ook een afspraak
gepland worden op het CJG of op school (met of zonder uw kind erbij).
Als jeugdverpleegkundige van het CJG neem ik ook deel aan de besprekingen van het
zorgteam van de school. Alle kinderen van groep 2 worden dit schooljaar gezien door de
schoolarts en doktersassistente op het CJG. Alle kinderen van groep 7 zullen door mij
als jeugdverpleegkundige worden gezien op school. U zal een uitnodiging ontvangen om
samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. De afspraken vinden voor groep 7
plaats in april en mei.
Alle kinderen uit groep 7 worden op school gemeten en gewogen. Omdat er veel in deze
periode gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de
beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. Ik kan
deze samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij de afspraak
aanwezig te zijn.
Vragen?
Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met mij:
Werkdagen
: dinsdag – donderdag – vrijdag
Telefoonnummer
: 06-52749937

E-mail

: t.van.der.schot@cjgrijnmond.nl

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het CJG of voor opvoedinformatie op www.cjgCharlois.nl.
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Maandag 11 april
Sportnieuws

Streetdancetoernooi
Afgelopen woensdag hebben onze streetdanceteams weer
een prima prestatie geleverd tijdens het streetdancetoernooi
in theater Zuidplein. De teams van de groepen 6a en 7a zijn
derde geworden en het team van groep 7b werd tweede.
Gefeliciteerd met deze prachtige prestatie!
Dinsdag 12 april

Lekker Fit week
Komende week is de Lekker Fit! week. Deze week worden er weer veel leuke
activiteiten en bijzondere gymlessen georganiseerd. Hieronder vindt u een overzicht
van alle extra activiteiten.

Overzicht Activiteiten Lekker Fit week
4 tot 9 april 2016
HEEL DE WEEK BIJZONDERE GYMLESSEN!!!
Woensdag 13 april

Maandag 4 april:


Vader en kind activiteit op het Fazantplein (naschool tijd)

Dinsdag 5 april:



Ouder/kind gym voor peuters, gr. 3&4 en schakel 1&2 (onder schooltijd)
Na schooltijd training voor de kids run (locatie Sperwers)

Woensdag 6 april:
Donderdag 14 april






Ouder/kind voetbaltoernooi bij Feyenoord gr. 3&4 (op uitnodiging)
Tweede ronde, voetbaltoernooi gr. 5&6 (op uitnodiging)
Lekker Fit gym voor peuters (locatie Fazantstraat)
Ouder/kind gezond tuinieren en pannenkoeken eten van 12.30 tot 14.00(locatie
Fazantstraat)

Donderdag 7 april:

Vrijdag 15 april





Dans en Acrofit clinics voor de groepen 3&4(ouders kunnen komen kijken)
Ontbijt & Zumba workshop voor ouders. (8.45- 11.00 uur loc. Fazantstraat)
Na schooltijd training voor de kids run (locatie Sperwers)

Vrijdag 8 april:



Ouder/kind gym voor de kleuters & peuters (tijdens schooltijd/gym uur)
‘s Middags sportactiviteiten voor de groepen 5,6,7&8(locatie Sperwers)

Zaterdag 9 april:


Kids run

