Nieuwsbrief 13
Vrijdag 26 november 2021
Beste ouders en verzorgers*,
“Vol verwachting klopt ons hart…………………”
Allereerst natuurlijk voor de komst van de goedheiligman! Ook al staat in de richtlijnen dat het beter
is voorlopig even geen ‘externen’ op school te ontvangen, voor de Sint en zijn vrolijke Pieten maken
wij natuurlijk een uitzondering! Het bezoek van de groepen 1 en 2 aan het Huis van Sinterklaas in
Utrecht was al een succes. Helemaal met een echte bus naar de grote stad was een attractie op
zich. Ook het traditionele pyjama-zingen gisterenavond was weer sfeervol en gezellig, mede dankzij
de fijne begeleiding van meester Luuk op de gitaar en zijn oom Theo op de piano. U mag gerust
weten dat het Sinterklaasfeest mijn favoriete feest in het jaar is, ook thuis! Mijn vader was jarenlang
de Hulpsint op de Naardense scholen, en ik vaak zijn Piet.
Daarnaast zijn we net als u natuurlijk erg benieuwd naar welke maatregelen de regering vanavond
afkondigt. Indien nodig zullen wij dit weekend nog een mail hierover aan u verzorgen. In ieder geval
blijven de huidige afspraken nog gelden: kinderen gaan bij klachten niet naar school, ouders en
verzorgers komen niet in de school (uitzondering hierop kan alleen gemaakt worden na overleg
vooraf per mail of telefoon), wij zorgen ervoor dat de kinderen regelmatig hun handen wassen, er
wordt vaker geventileerd, teamleden houden zoveel mogelijk gepaste afstand en er wordt extra
schoongemaakt door onze onvolprezen conciërges meneer Hasan en meneer Willem.
Nog even dit: de kleuters kunnen op dit moment niet met meester Levi gymmen in de speelzaal van
het Kids College. Maar daar heeft hij wat op gevonden. Op woensdagochtend wordt de
‘buitengymles’ door hem gestart met een korte instructie. En dan gaan de kinderen vol
enthousiasme zelfstandig in een circuit allerlei vaardigheden oefenen met materialen die
klaargelegd zijn. Meester Levi loopt voortdurend rond, begeleidt de kinderen, én geeft heel veel
complimenten.
Namens het team een fijn weekend gewenst! !
Mariët van den Berg

Kies-training (kinderen in echtscheidingssituatie) van Kwadraad

Via deze weg attenderen wij u graag weer op de start van de training voor kinderen die te maken
hebben met een echtscheiding van hun ouders. De training staat gepland in het voorjaar van 2022.
Er zijn nog plekken beschikbaar.
Aanbod KIES (KINDEREN IN ECHTSCHEIDINGSSITUATIE)
Echtscheiding: Voor alle betrokkenen vaak een heftige periode, zeker voor de kinderen. Niemand
‘kiest’ zomaar voor een scheiding. Zeker kinderen en jongeren niet. Veel kinderen begrijpen niet
waarom hun ouders gaan scheiden. Ze voelen zich bijvoorbeeld schuldig over de scheiding of
denken dat zij hun ouders weer bij elkaar kunnen brengen. Bij wie kan je kind terecht om zijn of haar
verhaal te doen?
De KIES-training is een spel- en praatgroep waar kinderen leren omgaan met de lastige dingen die
een scheiding met zich kan meebrengen. Waar ze vrijuit kunnen praten over wat de scheiding met
hen doet en waar ze kunnen ervaren dat ze niet de enige zijn. In de groep vinden de kinderen
herkenning bij elkaar en kunnen zij ervaringen delen.
De groep is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar en wordt geleid door gecertificeerde
KIES-coaches van Kwadraad.

Startdatum
De bijeenkomsten worden gehouden op maandagmiddag na schooltijd van 16.00 tot 17.00 uur. De
startdatum (voorjaar 2022) en locatie zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en hun woonplaats.
Er zijn 8 bijeenkomsten voor kinderen. Voor ouders is er 1 informatiebijeenkomst voorafgaande aan
de training. Via het aanmeldformulier geven beide ouders toestemming voor deelname van hun
kind.
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van €50 per kind. Neemt u contact op indien dit een probleem
is.

Meer informatie of aanmelden? U kunt telefonisch contact opnemen via onderstaande
contactgegevens. Aanmelden kan via een getekend formulier op de website van het Servicepunt
https://www.servicepuntderondevenen.nl/regeling/kies-kinderen-in-echtscheidingssituatie.
Dit is
tevens het toestemmingsformulier.

Belangrijke data
Week van 29 november

Pietengym door Levi

vrijdag 3 december
donderdag 23 december

Sinterklaasfeest
alle kinderen om 12.00 uur uit

vrijdag 24 december

12.00 uur start Kerstvakantie

maandag 27 december t/m
vrijdag 7 januari 2022

Kerstvakantie

maandag 10 januari 2022

alle kinderen vrij i.v.m. studiedag

Goed weekend! Team Vlinderbos
*waar ouders staat kan ook verzorger en/of pleegouder gelezen worden.

Excursie groep 1-2 naar het Huis van Sinterklaas

Pyjamazingen

