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Van Petra
De voorjaarsvakantie staat voor de deur en de
lente lijkt haar intocht te doen. Iedereen kan weer
een weekje bijkomen van alle toetsen en
nagenieten van het thema TIJD. In deze
nieuwsbrief een kleine foto-impressie van de
tentoonstelling van gisteravond. Verder ook een
uitnodiging om u aan te melden voor de
THIJMtalks. U treft ook altijd een stukje van Jeugd
en Gezin Hilversum aan, omdat we denken dat ze u
bij opvoedvragen ook goed kunnen ondersteunen.
U blijft natuurlijk altijd van harte welkom op school
met uw vragen en waar mogelijk helpen we. Ik
hoop dat de winterse temperaturen nog even
doorzetten hoewel ik ook wel weer uitkijk naar de
lente!
Thijmtalks
THIJMTalks – Heb jij een goed verhaal?
Op 6 november 2019 vindt THIJMTalks plaats in
Theater Gooiland in Hilversum. De Alberdingk
Thijm Scholen nodigen jou uit om op het podium te
komen vertellen wat je belangrijk vindt! Heb jij een

goed verhaal? Wil je een vraag opwerpen? Of een
punt maken? Kom maar, geef een talk! Zo houden
we samen het gesprek over onderwijs, jongeren en
de wereld van nu op gang.
THIJMTalks zijn korte inspirerende speeches van
mensen die een idee ‘komen brengen.’ Een visie op
onderwijs, een simpel idee dat in de klas erg goed
werkte, of een persoonlijk verhaal. Leerlingen,
ouders en onderwijsprofessionals delen hun
overtuiging, zetten je aan het denken en vertellen
hun bijzondere verhaal. Op
http://thijmtalks.atscholen.nl vind je meer
informatie en kun je alle talks van vorige keer
terugkijken.
Wil jij meedoen? Mail dan voor 1 maart je idee
naar m.luttikhuis@atscholen.nl. Als jouw idee
geselecteerd wordt, werken we dat samen uit tot
een boeiende talk. Daarbij werk je samen met
andere THIJMTalkers en met een professionele
spreekcoach. Je hoeft dus zeker geen ervaren
spreker te zijn om mee te kunnen doen.
Luizen pluizen
Een kriebelig onderwerp maar we willen jullie
vragen om jullie kinderen goed te controleren op
hoofdluis. We zullen op school na de vakantie weer
controleren. Als we allen ons inzetten houden we
de school luisvrij. Meer informatie kunt u vinden
op landelijk steunpunt hoofdluis
http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/default.asp
?page=Controle_op_schoolKaminstructies&pid=102

Tentoonstelling
De tentoonstelling donderdag 14 februari was een
groot succes, heel veel leerlingen zijn met hun
ouders/verzorgers langsgekomen en hebben de
puzzeltocht gedaan. De winnaar is Faith uit groep
groen geworden. Ze heeft leuk boek gekregen!
Hierachter een impressie met foto’s.

en we heben een voorsteling
groetje s rashid

-------------------------------------Wat vond je van dit thema?
De thema was leuk maar een
Filmpje niet want die redder was
Bijna dood dat vond ik niet leuk
En je mocht niet kiezen met wie je
OPP

wielt trouwen en dat is niet leuk

De halfjaarlijkse afname van de CITO toetsen is
achter de rug en de leerkrachten hebben bijna de
ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen
klaar. We zullen in de week van 4 maart met u in
gesprek gaan over de ontwikkeling van uw zoon of
dochter. U krijgt via de leerkracht een uitnodiging.

koken vond ik heel erg leuk want

Evaluatie leerlingen Thema Tijd (uit groep Blauw)

we gingen andere ingredienten
het was lekker maar we moesten het
met brood in doen de soep
die muziek instrumenten was

Wat vond je van dit thema?

leuk maar ik vond het spannend

Koken ik vond de soep heerlijk voor het eerst

weven vond ik leuk het was moeilijk

Weven toen juf barbra dat filmpje laate zien dacht
ik dit gaat me nooit luken maar het is gelukt

maar het is gelukt het was ook leuk

Werkboekje ik heb veel blad zijde s gemaakt en
veel gewerkt kasteel ik sem tim en loic heben een
mooi maar groot kasteel
fakel ik heb van papier een vakel gemaakt
kleiieen ik heb van klei een kasteel gemaakt
scatkist ik heb geverft en sierade er op gemaakt
zwaard ik heb nog geen zwaard gemaakt maar het
word vast leuk
kroonluchters ik silvano en sky heben met papier
er wat mee gemaakt
film we heben met ze ale een filmpje over de
meedel eewen

de kastelen waren leuk om het te makken
de fakkels waren ook leuk om te makken
schatkist was leuk het was mooi versiert
het was heel leuk om het te maken
kleien was leuk maar het was leuk
M’ballou

Van Jeugd en Gezin

CURSUS POSITIEF OPVOEDEN VOOR GESCHEIDEN
OUDERS Vindt u het moeilijk om de draad weer op
te pakken na de scheiding? Vindt u het lastig om te
gaan met de stress die de scheiding met zich
meebrengt? Vraagt u zich af hoe u uw kind op een
positieve manier kunt helpen om te gaan met de
gevolgen van de scheiding? En hoe u beter kunt
communiceren met uw ex-partner, zodat
conflicten zoveel mogelijk worden opgelost? De
cursus positief opvoeden voor gescheiden ouders
helpt u om hier op een positieve manier mee om
te gaan.
Hoe gaat het in zijn werk? De cursus bestaat uit 5
wekelijkse bijeenkomsten en 1 terugkombijeenkomst van 2,5 uur; u volgt de cursus samen
met 5 tot 12 andere gescheiden ouders. Tijdens
deze bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van
filmpjes van praktijksituaties. Ook krijgt u een
praktisch werkboek , waarmee u vanaf de eerste
bijeenkomst thuis aan de slag gaat.
Kosten € 30.- voor de materialen.
Leerdoelen In de 5 bijeenkomsten leert u om te
gaan met veranderingen als gevolg van de
scheiding: het leren herkennen van verschillende
emoties, het ontwikkelen van het eigen
probleemoplossend vermogen en het hanteren
van conflicten. Ook leert u een goede balans
tussen werk, gezin en ontspanning te vinden.
Ouders die de cursus hebben gevolgd ervaren
meer grip in hun gevoel over de scheiding en een
positief effect in de communicatie met de andere
ouder.
Voor welke ouders en opvoeders? De cursus is
voor gescheiden ouders met kinderen in de leeftijd
van 0 t/m 12 jaar en voor gescheiden ouders van
tieners (12 tot 16 jaar). Ex-partners worden, indien
u zich beiden wilt aanmelden, niet in dezelfde
groep geplaatst.
Positief Opvoeden werkt! Positief Opvoeden is
meer dan 30 jaar geleden ontstaan in Australië.
Het wordt ook wel Triple P genoemd: Positief
Pedagogisch Programma. Het programma is
gebaseerd op vele jaren van onderzoek naar
opvoeding en de ontwikkeling van kinderen en
tieners. Inmiddels wordt het programma in veel
landen over de hele wereld gebruikt en zijn er al
veel opvoeders mee geholpen.
Aanmelden en informatie

Voor informatie en aanmelden kun je terecht op
de website van Jeugd en Gezin Gooi en
Vechtstreek: www.jggv.nl (cursussen). Ook kun je
bellen naar het inhoudelijk spreekuur: 035 69 26
350 of een mail sturen naar cursussen@jggv.nl.

Kalender
Zaterdag 16 februari t/m zondag 24 februari:
voorjaarsvakantie
Vrijdag 1 maart: Carnaval, kinderen mogen
verkleed komen
Tussen 4 maart en 8 maart: OPP gesprekken
Onderbouw: Oertijd en Dino’s

Middenbouw: Middeleeuwen en VOC

Bovenbouw: De Wereldoorlogen

