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Leerlingen vrij – studiedag
Leerlingen vrij – studiedag
19.30 uur - Ouderavond M5
Kraanwaterdag
Kamp groep 8
Start Kinderpostzegelactie
Start Kinderboekenweek: Gi-Ga Groen!
17.00 uur – kijkavond
14.15 uur – start herfstvakantie tot 23 oktober
Leerlingen vrij - studiedag

Het mooie en warme weer heeft plaatsgemaakt voor storm en veel regen. Het wennen aan de groep en
nieuwe leerkracht(en) is voorbij. De kinderen beginnen steeds meer in het schoolritme te komen en het was
fijn dat we met u als ouder(s)/ verzorger(s) kennis hebben kunnen maken en hebben kunnen praten over
wat uw kind nodig heeft dit schooljaar.

Gymkleding
Helaas merken we in de groepen 3 t/m 8 dat het regelmatig gebeurt dat kinderen hun gymtas
vergeten mee te nemen. Het dragen van gymkleding en gymschoenen is verplicht tijdens de
gymlessen. Uw kind krijgt bij de eerste twee keer dat het de gymspullen vergeten heeft,
reservekleding van school om in te gymmen. Wordt de gymkleding voor een derde keer vergeten dan
kan uw kind niet deelnemen aan de gymles en zal in de klas blijven om zelfstandig werk te maken.

Nogmaals aanbevolen: Ouderavond M5 over ‘sociale veiligheid’
Tot op heden hebben zich nog weinig ouder(s)/ verzorger(s) aangemeld voor deze, naar onze mening,
belangrijke avond. Graag in de Parro-app agenda uw aanwezigheid aanklikken! Heeft u ingevuld dat u
misschien komt, wilt u dan uw definitieve keuze doorgeven?! Alvast bedankt!
Dinsdag 27 september
Tijd: 19.30 uur
Waar: De Bosbouwers
Van 26 t/m 30 september is het in Nederland de ‘week tegen het pesten’. Dat leek ons een mooie
gelegenheid om een ouderavond te organiseren over ‘sociale veiligheid’.
Je veilig voelen is voor iedereen heel belangrijk. Ook op onze school werken we iedere dag aan sociale
veiligheid. We begrenzen leerlingen die te ver gaan en helpen hen te stoppen met gedrag-dat-niet-ok
is. Dat noemen we ‘Waakzame Omringende Zorg” en daarvoor gebruiken we de aanpak van M5.
Anco van Moolenbroek die ons hier al een jaar in begeleidt, gaat tijdens deze ouderavond antwoord
geven op vragen als:
• Waarom is het zo lastig om een school sociaal veilig te maken?
• Wat is belangrijk om een school sociaal veilig te krijgen?
• Wat is Waakzame Omringende Zorg?
• Welke rol heeft u als ouder(s)/ verzorger(s) bij de ‘sociale veiligheid’?
Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen! We hopen u te zien!

Kinderboekenweek 2022: Gi-Ga Groen!
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Giga Groen!
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut
bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is
overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen.
Wil jij weten hoe een panda, tijger of ijsbeer leeft? Of ben je juist nieuwsgierig naar de dieren in de zee of
diep onder de grond? Wil je alles leren over planten, bloemen en kruiden? En ben je benieuwd hoe je de
natuur en het klimaat een handje kan helpen?
Er zijn heel veel boeken die jou helpen een echte natuurheld te worden. Ga mee op avontuur om al het
moois van de natuur te zien en te ontdekken wat jij kan doen om haar te helpen! Leer over bijzondere
dierenweetjes in informatieve boeken, dompel je onder in spannende verhalen over woeste
buitenavonturen of verwonder je over prachtige natuurillustraties in prentenboeken. Kom daarna mee naar
buiten. De Kinderboekenweek 2022 is Gi-Ga-Groen!

Gezocht! Heeft u thuis nep planten en/of bloemen/plantenslingers die wij mogen lenen voor de aankleding
van de school?! Wilt u die dan voorzien van naam en groep van uw kind in de schoolbibliotheek leggen?
Alvast bedankt!

Kinderpostzegels 2022
Vanaf 28 september t/m 5 oktober gaan de kinderen van de groepen 7 en 8 weer langs de deuren om
kinderpostzegels te verkopen. Voor de 74e editie van de Kinderpostzegelactie slaat Kinderpostzegels de
handen ineen met de bekendste eend van Nederland: Donald Duck.
Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2022 wil Kinderpostzegels kinderen die dat nodig hebben
wind meegeven. Sommige kinderen kunnen zich door persoonlijke omstandigheden moeilijk concentreren,
of hebben weinig zelfvertrouwen. Hierdoor lukt het ze niet om het beste uit zichzelf te halen.
Kinderpostzegels helpt deze kinderen bijvoorbeeld met individuele coaching of een training voor meer
zelfvertrouwen en motivatie.

Nieuws van buiten
Gratis webinar ‘Help (en hoera) een scherm!’
Vergeleken met vroeger hebben ouders er een behoorlijk pittige taak bij: de mediaopvoeding. Met alle
mogelijkheden en verleidingen van tv, computer, games en telefoons is het aan ons de taak onze (jonge)
kinderen hier zo goed, veilig en verantwoord mogelijk doorheen te leiden. Maar dat valt nog niet mee. In dit
webinar neemt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve u mee in de wereld van mediaopvoeding.
Wilt u weten hoe u relaxter om kunt gaan met uw kind en schermen of wilt u goed voorbereid zijn? Meld u
zich dan snel aan!
Aanmelden doet u via: www.cjghaarlemmermeer.nl/nieuws
Mocht u 4 oktober niet kunnen, geen probleem! Als u zich toch aanmeldt, ontvangt u na afloop van het
webinar een link waarmee u het binnen 1 maand kunt terugkijken.

Sjors Sportief en Creatief
Wil uw kind graag sporten maar weet hij of zij niet wat het leuk vindt? Sjors Sportief
komt helpen! In september ontvangen alle leerlingen van het basisonderwijs het
kleurrijke boekje Sjors Sportief en Sjors Creatief. Het boekje staat vol leuke
kennismakingsactiviteiten van sport- en cultuuraanbieders uit de Haarlemmermeer.
Kinderen kunnen onbeperkt deelnemen aan alle activiteiten. Vaak gratis en zonder
direct lid te hoeven worden ontdekt uw kind nieuwe activiteiten.
U kunt samen door het boekje bladeren en zo het gevarieerde, sportieve en culturele aanbod ontdekken.
Haarlemmermeer heeft veel meer te bieden dan dat u zult denken. Het is goed om het boekje te bewaren,
want er worden het hele schooljaar leuke nieuwe activiteiten aangeboden. Hierbij ook de link om het boekje
digitaal te bekijken. https://cultuurensportstimulering.nl/haarlemmermeer-2022-2023/#page=1

Mocht uw kind wegens financiële redenen niet kunnen deelnemen aan o.a. deze activiteiten dan kunt u
contact opnemen met onze groepsleerkracht Janneke de Jong. Zij is contactpersoon van het
Jeugdsportfonds.

De Beweegmix - Gratis beweegactiviteit voor kinderen in Overbos
Sportloket Team Sportservice Haarlemmermeer biedt voor kinderen in de wijk Overbos gratis
beweegactiviteiten aan. Het doel van Beweegmix Kids is het stimuleren van een gedragsverandering bij de
deelnemende kinderen, zodat zij zelf dagelijks meer binnen en buiten bewegen. Dit wordt door sportcoaches
gegeven.
De Beweegmix in Overbos start op maandag 26 september en vindt elke week plaats op maandag van 15.30
– 16.30 uur (15.15 uur inloop) in Gymzaal de Boskern, Liesbos 20, Hoofddorp.
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