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Beste ouder(s), verzorger(s),
Vertrouwend verwachten
Verwachten is geduldig zijn
Ondanks de moeite en de pijn
Is makkelijker gezegd dan gedaan
Als je de weg alleen moet gaan
Niemand die je troost kan geven
Die steun kan geven in je leven
Verwachten is ook uitzien
Weten dat je bent gezien
Door Hem die van jou weet
Van al je zorgen en je leed
Omdat Hij weet wat lijden is
Zelf weet van een groot gemis
Verwachten is vertrouwen
Je weet dat je kunt bouwen
Op de belofte van weleer
De onvermijdelijke wederkeer
Wees verwachtingsvol bereid
Maar verwacht Hem op Zijn tijd
Beste ouders,
U leest alweer de laatste nieuwsbrief van 2015. Graag willen we u hierbij alvast
gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2016 toewensen!
Kerstfeest/ Kerst Sing In
Het Kerstfeest wordt dit jaar in de groepen gevierd. (donderdag 17 december)
Op 17 december organiseren ‘s avonds we een sing-in op het schoolplein.
Bij deze sing-in is iedereen van harte welkom (ook opa’s, oma’s en andere
belangstellenden). We beginnen om 19.00uur.
Een aantal jaren geleden was het wat rumoerig tijdens de sing-in. Dat vonden we jammer
en niet gepast. We willen u daarom vragen om tijdens het zingen niet te praten en met
ons mee te zingen. We hopen een fijne sing-in te beleven.
Vrijdag 18 december zijn de kinderen om 11.00 uur vrij.

Website
Onze nieuwe website wordt druk bezocht. Als u wilt kijken naar het nieuws uit de groep
van uw kind, kunt u dit vinden in de groepblog van desbetreffende groep!
Felicitatie
Megan van Nieuwenhuizen heeft op 4 november een zusje gekregen. Haar naam is
Kate. Van Harte gefeliciteerd! Ook gaan de gelukwensen naar de familie van Biessum.
Elianne heeft een broertje gekregen. Hij heet Manuël.
Schilderouders:
Vier à vijf keer per jaar worden er mooie tekeningen op de ramen van de school
geschilderd. Omdat er een aantal ouders niet meer meehelpen, (hun jongste kind is van
school af) willen we een oproep aan u doen om ons mee te helpen de school op te
fleuren. Voor meer informatie en/of voor aanmelding kunt u contact opnemen met mw.
Greetje van de Nagel, tel. nummer: 0341-266858.
Huisbezoek:
We vinden het belangrijk dat u als ouder op de hoogte bent en blijft van de ontwikkeling
van uw kind. We proberen u hierin zo goed mogelijk te betrekken.
In het kader van passend onderwijs gaan we daarom kijken naar de opzet van de
oudergesprekken zoals die momenteel plaatsvinden. In de toekomst zal de opzet van het
10-minuten gesprek niet altijd meer gelijk zijn. Zo zullen er vanaf volgend jaar aan het
begin van het schooljaar zogenaamde omgekeerde oudergesprekken plaatsvinden in de
groep 3 t/m 8. Meer informatie hierover volgt later.
Ook de ouders van kinderen die extra of speciale onderwijsbehoeften nodig hebben,
worden betrokken in het onderwijsproces van hun kind. Zij zullen door de leerkracht
of ib-er (telefonisch) uitgenodigd worden voor gesprek(ken) op school. Dit gebeurde al
regelmatig, maar zal worden geïntensiveerd. Door dit alles (het toepassen van passend
onderwijs) is de werkdruk van de leerkracht verhoogd.
Daarom hebben we besloten dat in de periode dat uw kind in groep 1, 2 of 3 zit, er
één à twee keer een huisbezoek plaatsvindt. Uiteraard krijgen nieuwe ouders van
kinderen, die instromen in hogere groepen ook bezoek van een leerkracht.
We willen u er op attenderen dat u altijd contact met school kunt en moet opnemen als u
denkt dat dat nodig is. Want alleen door zo op een transparante wijze met elkaar te
communiceren, kunnen we goed samenwerken aan de ontwikkeling van uw kind!
Agenda:
17 december:
18 december:
21 dec. t/m 1 januari:
5 januari:

Kerstfeest sing-in, op het plein van19.00 uur tot 20.00 uur
Kinderen om 11.00 uur vrij
Kerstvakantie
Luizencontrole

Met vriendelijke groet,
Personeel Da Costaschool

Hieronder vindt u informatie over het CJG (centrum voor jeugd en gezin)

Informatie

Ouder groepscursus Positief Opvoeden in
het CJG
Het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)
organiseert in jan/feb 2016 een groepscursus
Positief Opvoeden/Triple P voor ouders uit
Nunspeet, Oldebroek en Elburg. De cursus is
voor ouders/verzorgers van kinderen in de
leeftijd 0-12 jaar en voor ouders/verzorgers
van tieners, die hun opvoedingsvaardigheden verder willen ontwikkelen. Door Positief
Opvoeden kun je lastig gedrag bij je kind voorkomen. Lastig gedrag corrigeren is dan
minder vaak nodig. Dat is goed voor het contact tussen ouders en hun kind (eren) en
voor de sfeer binnen het gezin. De ouder leert hoe je de ontwikkeling van kinderen kunt
stimuleren en ondersteunen en hoe je omgaat met ongewenst gedrag. Daardoor wordt
het voor een ouder gemakkelijker om consequent, rustig, en voorspelbaar te reageren.
De cursus voor tieners richt zich o.a. op het ontwikkelen van een goede relatie met je
puber, inzicht krijgen wat je van een puber mag verwachten, het maken van afspraken
met elkaar.
De cursus bestaat uit vier groepsbijeenkomsten. Na de groepsbijeenkomsten heeft de
ouder nog drie keer telefonisch contact met één van de trainers over de persoonlijke
opvoedervaringen en het toepassen van wat de ouder geleerd heeft in de eigen
thuissituatie. Na afronding van de telefonische contactmomenten is er nog een
afsluitende groepsbijeenkomst. Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden.
Ouders kunnen zich opgeven bij het Centrum Jeugd en Gezin in Nunspeet,
info@cjgnunspeet.nl, tel: 038-7999008. Nadat een ouder zich aangemeld heeft, wordt
hij/zij gebeld en in een uitgebreid telefonisch en/of persoonlijk gesprek wordt
doorgesproken welke vragen en verwachtingen ouders hebben en wordt definitief
besloten of een ouder mee kan doen.
Bijeenkomsten oudercursus 0-12 jaar :
donderdagavond 28 jan, 4 feb, 11 feb, 18 feb, 24 mrt 2016 van 19.00-21.00 uur
Bijeenkomsten oudercursus tieners:
data nog onbekend, maar opgeven kan zeker al!

