Nieuwsbrief 2

(25-09-2018)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kalender:
3 oktober: Start Kinderboekenweek.
5 oktober: De Waardendag. De kinderen zijn vrij.
12 oktober: De kinderen van groep 8 gaan naar de Biesbosch.
15 oktober – 19 oktober: Herfstvakantie.
31 oktober: Juf Chantal is jarig.

Goed van start:
Een goede start van het nieuwe schooljaar maak je samen. De eerste acht weken na de start van
het nieuwe schooljaar worden door de leerkrachten gebruikt om de groep positief te vormen. Dit
doen zij door middel van de inzet van coöperatieve werkvormen onder de naam “TeamBouwers” en
“KlasBouwers”. Deze werkvormen hebben als doel dat de leerlingen elkaar beter leren kennen en
een vertrouwensband binnen de groep vormen. Er worden in de klas regels opgesteld die betrekking
hebben op de organisatie in de klas en de manier waarop we met elkaar om willen gaan.
Tijdens de Anti-Pestweek is er gesproken over pesten in het algemeen, de
consequenties hiervan en de rol die de kinderen hierbinnen kunnen spelen. Alle
kinderen creëren een “steen” en gezamenlijk vormen deze “stenen” de nieuwe AntiPestmuur. Deze is binnenkort te bewonderen in de gangen van de school.

CJG - Inloopspreekuur:
Opvoeden is leuk en uitdagend, maar kan soms ook lastig zijn. Dan is het goed om te weten dat je er
niet alleen voor staat! Het CJG Moerdijk kan je helpen als je als ouder of verzorger een
kleine of grote vraag hebt over opvoeden of opgroeien. Maak je je zorgen over de
kinderen of zou je wel eens willen weten hoe anderen iets aanpakken?
Ook als kind of jongere loop je misschien met een vraag rond. Bijvoorbeeld als je
gepest wordt, als je ouders gaan scheiden of als je even niet lekker in je vel zit. Wat het
ook is... blijf er niet mee zitten en zoek gewoon eens contact met het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG).
Het Centrum Jeugd en Gezin Moerdijk geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden.
Iedereen met vragen over eten en groei, verlegenheid of agressie, drugs of drukke kinderen,
seksualiteit of zwangerschap, over echtscheiding of puberteit kan bij het CJG terecht.
Op Kindcentrum De Neerhof zijn twee inloopspreekuren georganiseerd op de volgende data:
• Donderdag 25 oktober 2018 van 14.00u - 16.00u (Toos De Moor);
• Donderdag 22 november 2018 van 14.00u - 16.00u (Andrea Witte).

Handige Handjes:
Afgelopen maandag is er met 14 man sterk van alles opgehangen en gerepareerd. Heel erg
bedankt voor de hulp en fijn zo'n grote opkomst!

Sportdag:
Woensdag 19 september j.l. heeft onze jaarlijkse sportdag plaatsgevonden. Het was een prachtige
ochtend met veel sportieve hoogtepunten. Namens het team en de leerlingen van Kindcentrum De
Neerhof bedanken we iedereen die heeft geholpen om deze ochtend tot een succes te maken.

Overblijven:
De nieuwe regeling is positief ontvangen. Er is meer overzicht op het plein en de kinderen hebben
meer ruimte om te spelen.
Dit jaar is Ilse het aanspreekpunt voor het overblijven bij de Roef.
U kunt haar bereiken via de mail: overblijvendeneerhof@hotmail.com
Er worden nog steeds vrijwilligers gezocht die de kinderen tijdens het overblijven begeleiden.

Even voorstellen:
Hallo wij zijn Suus en Maaike uit groep 6.
Wij zijn de journalisten van de nieuwe krant SM De Stem.
Nu iets over de krant zelf.
We halen de krant op vrijdag weg en hangen maandag weer een
nieuwe op. Ze zijn boven en beneden in de school te lezen. We
kiezen elke week nieuws van het Jeugdjournaal.
Waarom doen we dit?
We hadden een opdracht uit een werkboekje uit onze Plusmap. En
dat was om een keer een krant te maken. Iedereen wilde dat we
dit nog een keer deden. Wij vonden het ook wel leuk, dus
bedachten wij dat we dit elke week zullen doen.

Motorische begeleiding op school:
door de oefentherapeut Cesar.
De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, bouwen, hollen,
schreeuwen, klimmen, voetballen en fietsen. Bewegen is van alle leeftijden, en behalve leuk en
gezond is bewegen vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en
motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.
Omdat de motoriek een groot aantal beginselen legt voor het vormen van leervoorwaarden, is het
belangrijk om hiermee meteen vanaf de basis (groep 1/2) mee aan de slag te gaan. De
kinderoefentherapie op school zal een bijdrage leveren aan het functioneren van het kind op school.
In de behandeling wordt er rekening gehouden met de didactische werkvormen zoals binnen school
gehanteerd worden.
Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms
loopt een kind een ontwikkelingsachterstand op. Er is bijvoorbeeld iets mis met een van de
zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat. Een kind met een motorische
ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet meer zijn best doen en
meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. De
kinderoefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van kinderen.

Het uitgangspunt van kinderoefentherapie binnen de
schoolsetting is gebaseerd op multidisciplinair samenwerken,
waarbij het kind in de voor hem minst belastende omgeving
behandeld wordt.

Informatie van externe organisaties
Leergeld helpt:

Het is helaas in steeds meer gezinnen niet haalbaar om de kinderen te laten meedoen bij een
vereniging, sportclub of muziekles. Een beroep op de bijzondere bijstand of een andere voorziening
is soms bovendien niet of niet tijdig mogelijk. In geheel Nederland gaat het om ongeveer 380.000
kinderen.
Stichting Leergeld Noord-West Brabant stelt zich ten doel om kinderen uit Etten-Leur, Halderberge,
Moerdijk, Rucphen en Zundert wél de mogelijkheid te bieden om mee te doen met sport, muziek of
andere kunstzinnige vorming. Met deze steun kunnen de kinderen ook deelnemen aan verschillende
schoolactiviteiten en krijgen ze de mogelijkheid om net zoals de andere leerlingen met een fiets naar
school te gaan en het huiswerk thuis op de computer te maken
Door lidmaatschap van een vereniging of sportclub of deelname aan muziekles, krijgen kinderen
meer kans om sociale contacten (buiten school) te maken, om te leren winnen en verliezen en om
teamgeest en andere belangrijke vaardigheden te ontwikkelen. Door een deelname aan
schoolactiviteiten wordt een mogelijk stempel voorkomen.
Zo wil de stichting een bijdrage leveren aan het voorkomen van buitensluiting van kinderen uit
gezinnen met beperkte financiële middelen, want NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN!
Meer informatie vindt u op http://www.leergeldnoordwestbrabant.nl/ en in het folderrek op school.

Nieuwe kinderactiviteiten op maat:
Gelukkig kunnen de meeste kinderen meedoen
met de activiteiten die door de verenigingen
aangeboden worden. Toch komt het regelmatig
voor dat er kinderen langs de zijlijn staan door
een lichamelijke of geestelijke beperking. Samen
met de verenigingen zijn we steeds op zoek naar
aanbod voor deze kinderen.
We hebben de Oranje Garde ( Slagwerkgroep )
bereidt gevonden om voor kinderen van 8 t/m 12
jaar een slagwerkgroep op te zetten.
Maandag 10 september is de eerste avond.
Wat is er mooier dan met elkaar muziek maken, ieder op zijn of haar niveau?

Daarnaast start Pals Fitness en Fysiotherapie op 19 september met Bootcamp op maat.
Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar zijn daar van harte welkom.
Ons motto is:
Gewoon als het kan, Speciaal waar nodig.
https://www.meermoerdijk.nl/
De flyers hangen bij de ingang van de school.

Week van de Opvoeding in Moerdijk:
Van maandag 1 tot en met zondag 7 oktober 2018 is het de landelijke Week van de Opvoeding. Ook
dit jaar besteedt Moerdijk hier weer extra aandacht aan. De hele week vinden er allerlei activiteiten
en bijeenkomsten plaats. Deze week staat in het teken van opvoeden en ouderschap.
Het thema dit jaar is: "Opvoeden is samenspel". Opvoeden doe je namelijk niet alleen. Het is een
samenwerking tussen onder andere ouders, kinderopvang, scholen, sportverenigingen en gemeente.
We kunnen veel voor elkaar betekenen en van elkaar leren. Wanneer er vragen zijn, maar ook
wanneer deze er (nog) niet zijn. Ouders ontmoeten elkaar bijvoorbeeld op het schoolplein, bij de
kinderopvang of bij de sportclub. Daarnaast zijn er in Moerdijk verschillende andere plekken en
initiatieven waar ouders op een laagdrempelige manier met elkaar in contact kunnen komen of
ondersteuning kunnen krijgen bij (opvoed)vragen. Ook als professionele ondersteuning nodig of
gewenst is, is dat op verschillende manieren mogelijk. Want, ieder kind verdient een goede start!
Meer informatie vindt u via
https://www.moerdijk.nl/web/NieuwsAlgemeen/Nieuws-2018/Nieuwsaugustus-2018/Week-van-deOpvoeding-in-Moerdijk.html

