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Deze week heeft u een mail ontvangen om de
bijdrage via een nieuw systeem WisCollect te
voldoen. Het voordeel is dat u gelijk IDeal kunt
gebruiken en ook in termijnen kunt betalen. Mocht
u andere termijnafspraken willen maken, kunt u
vanzelfsprekend bij mij terecht.
De bijdrage gebruiken we voor de extra dingen
zoals excursies, gastlessen, kamp, schoolreisjes,
traktaties bij feesten etc. Zowel de bijdrage van de
OuderRaad als van school zijn in de factuur
opgenomen.
Schoolfruit
We hebben ons als school weer aangemeld voor
het project schoolfruit. Dit betekent dat we 3x per
week groenten en fruit ontvangen dat de
leerlingen kunnen eten in de pauze van 10 uur.

Van Petra
De herfstvakantie komt er bijna aan, het eerste
deel van het schooljaar zit erop. De donkere dagen
zijn ook weer begonnen en hoewel ook wij graag in
ons warme bedje zouden willen blijven liggen,
willen we u vragen om toch op tijd te komen.
Vanaf 8.15 uur is de deur open en is er toezicht op
de pleinen. Om 8.30 uur starten we met de lessen.
Het is voor uw kind ook vervelend als hij of zij te
laat komt en de dag al gestart is.
Ophalen kan om 14.30 uur.
In deze nieuwsbrief veel leuke berichten over het
thema van de KinderBoekenWeek: op reis. Wat
minder leuk is dat juf Wilma van groep Wit nog
niet aan de slag kan, ze heeft nog veel tijd nodig
om wat te herstellen. Gelukkig komt juf Aniek weer
terug, zij zal per 1 december 3 dagen groep wit
gaan lesgeven. Juf Jip zal de andere twee dagen
blijven doen. Dat is jammer voor groep Rood, maar
daar geef ik zelf voorlopig les. Juf Daan is helemaal
voor het Nuyensinstituut (dat verzorgt de extra
ondersteuning voor de leerlingen van de stichting)
gaan werken. Meester Co is nog aan het
opbouwen.

Reisje met de trein
Groep Oranje is enthousiast aan de slag gegaan
met het thema Op Reis.

In de groep is een trein gemaakt en steeds meer in
een station veranderd. Kaartjes, treintijden etc.

Op donderdag 10 oktober hebben we op school de
kinderboekenweek afgesloten in de aula. Alle
groepen hadden iets voorbereid. Groep Oranje las
hun boek van de treinreis voor. Groep Groen had
een Engels liedje geleerd net als groep Wit. Groep
Blauw ook al!

De nis bij groep
blauw: reis in
de ruimte

EN natuurlijk hoort daar een echte treinreis bij. Op
donderdag 3 oktober zijn de kleuters met hun
juffen naar het station Hilversum Sportpark
gewandeld. Bestemming: het huis van juf Sabine in
Bussum. Eerst al wachten bij de spoorbomen.
Helaas konden ze niet met hun zelfgemaakte
kaartjes inchecken. En de conducteur hebben ze
ook proberen te foppen met de ‘nepkaartje’, dat is
niet gelukt.
Vanaf het prachtige station in Naarden-Bussum zijn
ze naar het huis van Juf Sabine gewandeld.
Daar kregen ze wat drinken en pannenkoeken,
jammie. De afgelopen week hebben ze hard
gewerkt aan een prachtig boek over deze reis, dat
hebben ze laten zien bij de afsluiting van de
KinderBoekenweek, donderdag 10 oktober.

Groep Paars had een gedicht over domme ganzen
in het verkeer, groep Rood en Paars hadden het
KBW dansje ingestudeerd. En Geel heeft een deel
van het kinderboekenweekboek voorgelezen en
uitgespeeld in een soort poppenkast. En ondanks
dat de geluidsinstallatie niet helemaal wilde
meewerken heeft iedereen laten zien wat ie in huis
had. Heel gaaf.
Daarnaast kregen we ook nog 2 waveboards voor
op het kleine en grote plein!

KinderBoekenWeek
We hebben de kinderboekenweek op maandag 30
september al geopend met de hele school. Juf Jip
ging op reis (het thema) en nam juf Petra mee.
Maar die wilde niet lopen, niet in de boot, op de
fiets of met brommer. Of dat nog goedgekomen
is??
Veilig verkeer rondom de school

Afgelopen dinsdagmiddag had groep Rood een
lesje over verkeer en verkeersveiligheid. Agent
Jasper had zijn collega’s Fleur en Kirsten
meegenomen zodat aan het eind ook nog alles
gevraagd kon worden over hoe het is om
politieagent te worden.

Speciaal voor ouders organiseren wij regelmatig
cursussen/workshops over opvoeden.
Binnenkort starten bijvoorbeeld de cursussen:
·

‘Opvoeden, zo hou je het leuk’
www.jggv.nl/cursussen/opvoeden-zo-hou-jehet-leuk/
Donderdag 17, 24 en 31 oktober en 7
november 2019 te Bussum

•

‘Positief opvoeden voor gescheiden ouders’
[www.jggv.nl/cursussen/positief-opvoedengescheidenouders/]www.jggv.nl/cursussen/positiefopvoeden-gescheiden-ouders/
Maandag 4, 11 en 25 november, 2 en 9
december 2019 en een terugkombijeenkomst
op 13 januari 2020 te Hilversum

•

‘Communiceren met je puber’
www.jggv.nl/cursussen/communiceren-metje-puber/
Dinsdag 5, 12, 19 en 26 november 2019 te
Bussum

·

‘Positief Opvoeden 2 – 12 jaar’
www.jggv.nl/cursussen/positief-opvoeden/
Vrijdag 22 en 29 november, 6 en 13 december,
in week 51 en week 2 (2020) een persoonlijke
telefonische sessie en een
terugkombijeenkomst op 17 januari 2020 te
Hilversum

De leerlingen kregen
handboeien om, mochten voelen aan de
wapenstok en zelfs een kogel van dichtbij zien.

De dag
erna zijn we met Jasper en zijn collega Nora de
buurt rond geweest om eens te zien hoe het met
het parkeren en de verkeersveiligheid rondom de
school staat. Kijkt iedereen goed uit? Staan de
auto’s niet midden op de weg stil om kinderen te
laten uitstappen? Fietsen de leerlingen wel aan de
goede kan van de weg? Vervolgens mochten ze de
meegenomen politie-auto van binnen en van
buiten bekijken en weer alles vragen. Dit was voor
alle groepen van de school. Jasper had ook nog
petjes, doeboekjes, bouwplaten, kleurplaten en
een doe-het-zelf memory spel meegenomen. Een
geweldig gave ervaring, voor onze leerlingen maar
ook voor de agenten.

Let op: de wijkagent zal strenger gaan controleren
en handhaven. Dus parkeer veilig, niet in de bocht.
En sta ook niet stil midden op de weg.
Van Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek

Hand in hand, hoe werk je samen in de opvoeding van
je kind?
Van 7 tot 14 oktober is het de ‘week van de opvoeding’.
Een week waarbij opvoeden extra onder de aandacht
wordt gebracht. Want opvoeden is een belangrijke taak,
misschien wel de belangrijkste taak die er is. Opvoeden
is het grootbrengen van een nieuwe generatie. Gelukkig
hoef je dit niet alleen te doen want opvoeden doe je
samen. Iedereen die deel uitmaakt van de wereld van je
kind is belangrijk voor zijn/haar ontwikkeling. Een
partner, de school, de sportvereniging en kinderopvang,
familie en vrienden. Zelfs de vriendjes en vriendinnetjes
dragen een steentje bij! Hoe kom je tot een goede
samenwerking in de opvoeding, waarbij de lasten en
lusten worden gedeeld en je elkaar niet tegenwerkt?
Soms gaat dat vanzelf en soms met vallen en opstaan.
Met onderstaande vijf tips kom je al een heel eind!
TIP 1: Werk samen als ouders
Als je vader of moeder wordt deel je de zorg en de
verantwoordelijkheid voor je kind meestal met de
andere ouder. Combineer jullie sterke kanten en maak
taakverdeling waar je beiden achter staat. De
ouderrelatie is een andere relatie dan de partnerrelatie.
Je moet elkaar leren kennen in deze nieuwe relatie. Deel
jullie ideeën over het opvoeden. Val elkaar niet aan,
maar ga in gesprek en kom tot een gezamenlijk
standpunt. En vergeet niet ook de leuke (opvoed)dingen
met elkaar te delen!

TIP 2: Leer de omgeving van je kind
is belangrijk dat je weet in welke wereld je kind zich
begeeft. Als je kindje nog klein is, is dat eenvoudig. Je
hebt je kind nog dicht bij je in de buurt en hebt nauw
contact met de andere verzorgers.Naarmate je kind
ouder wordt, wordt ook zijn wereld groter. Hij/zijgaat
naar school, krijgt eigen vrienden en gaat misschien naar
een sportclub. Het is belangrijk dat je ook dan betrokken
blijft. Weet waar je kind is en wat hij doet . Leer zijn
vrienden kennen en maak kennis met andere ouders en
beroepskrachten die belangrijk zijn in het leven van je
kind.
TIP 3: Zorg voor steun
Iedereen heeft steun nodig bij het opvoeden van
kinderen. Praten over je zorgenmet anderen die je kind
goed kennen kan helpen je zorgen te verlichten. Deel je
ervaringen met de andere betrokkenen in de omgeving
van je kind en vraag ook naar hun ervaringen. Zij kennen
je kind goed en kunnen met je meedenken zoals jij ook
weer kan meedenken met hun vragen. Ook praktische
hulp kan heel fijn zijn. Iemand die even op kan passen of
een plek waar je kind terecht kan als je er zelf (even) niet
kunt zijn.
TIP 4: Respecteer elkaars oordeel over opvoeden
Ideeën over de opvoeding kunnen verschillen en soms
zit of kom je dan ook niet op één lijn. Dat is ook niet
nodig. Kinderen weten vaak prima dat dingen op een
ander plek anders gaan. Zo leren ze dat niet elke
volwassene hetzelfde reageert en dat is leerzaam, ook
voor later. Het is van belang dat je elkaars mening
respecteert en de medeopvoeders niet afvalt in het
bijzijn van je kind.
TIP 5: Samenwerken met je kind
Last but not least. Samenwerken in de opvoeding doe je
vooral samen met je kind. Zeker als je kind ouder wordt
kun je met elkaar afspraken maken. Wat vinden jullie als
gezin belangrijk. Hoe willen jullie met elkaar omgaan.
Welke regels zijn er nodig om alles in huis goed te laten
verlopen. Neem regelmatig tijd om hier met elkaar rustig
voor te gaan zitten. Kinderen weten heel goed wat ze
belangrijk vinden en kunnen je enorm verassen met
goede ideeën. Bijkomend voordeel: kinderen houden
zich veel beter aan de afspraken als je ze samen maakt!
Is samenwerken lastig en wil je daar eens over in
gesprek? Neem gerust contact met ons op: 035-6926350
www.jggv.nl

Kalender
Vrijdag 18 oktober: studiedag, leerlingen vrij
Zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober:
herfstvakantie.
Maandag 28 oktober: school
Woensdag 6 november: thijmtalks
Op school ligt meer informatie voor leuke uitjes in
de herfstvakantie.

