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Datum

Activiteit

14 februari
15 februari

1e Rapport mee lln van groep 3 en 4 een week later
Rapportgesprekken (online 18.00-21.00 uur)
Rapportgesprekken (online 13.00-15.00 uur)
Alle groepen gastles Culturele Commissie Bommelerwaard

17 februari

(CCB) Fotografie

21 februari
25 februari
28 feb t/m 4 mrt
9 maart
18 maart

Adviesgesprekken groep 8
Alle leerlingen om 12.30 uur vrij
Voorjaarsvakantie
Viering Biddag voor Gewas en Arbeid
Pannenkoekdag gaat niet door
maar wel iedereen om 12.30 uur vrij
Bijbelverhalen

Als de mensen naar Jezus komen luisteren, vergeten helemaal de tijd.
Maar Jezus stuurt hen niet zonder eten naar huis. Hij zegent vijf broden en twee vissen en deelt ervan uit. Alle mensen hebben genoeg
gegeten èn er is nog over.
Als de mensen naar huis zijn, stuurt Jezus zijn discipelen weg, met de
boot. Het water is erg onstuimig door de harde wind. De discipelen schrikken als ze iemand over het water heen naar hen toe zien komen…. Het is Jezus. Hij gebiedt het water
en de wind stil te zijn… en het wordt stil…
Op een dag wordt een man bij Jezus gebracht, die niet kan horen en praten. Jezus
spreekt, Effata, dat betekent: ga open, en Hij raakt de tong van de man aan. Dan kan hij
horen en praten.
Op en dag willen moeders hun kinderen bij Jezus brengen, om hen te laten zegenen.
Maar de discipelen houden hen tegen. Als Jezus dat hoort, roept Hij de kinderen bij zich
en zegent hen.
Ook het verhaal van Zacheus wordt verteld. Hij is een tollenaar, hij moet de belasting innen, maar vraagt meer belasting dan de bedoeling is. De mensen hebben een hekel aan
hem, maar Jezus wil wel bij hem in huis komen.

De zussen Maria en Marta, zijn druk in de weer, als Jezus bij hen op bezoek is. Maar Maria gaat zitten en luistert naar wat Jezus vertelt. Marta
blijft maar voor de gasten zorgen. Zij mag leren, dat luisteren naar wat
Jezus vertelt, belangrijk is. Als hun broer, Lazarus, ernstig ziek is, komt
Jezus te laat, Lazarus is al gestorven. Maar Jezus roept hem terug uit
het graf.
Als de discipelen heel de nacht gevist hebben en niets gevangen, gaat Jezus met hen
mee. Zij moeten het net aan de andere kant van de boot uitgooien. Dan hebben ze een
enorme vangst…

Voorschool
Thema
We gaan deze maand werken met het thema ‘Dit ben ik’.
Afscheid
We namen afscheid van Thies van Dalen en Emi Kant.
Zij gaan nu naar de basisschool.
We hopen dat zij ook daar een heel fijne tijd zullen hebben!
Welkom
We vinden het erg leuk dat Boaz van Diggelen en Lukas Lodder bij ons op de voorschool
komen spelen en leren.
We heten hen van harte welkom en hopen dat zij een heel fijne tijd zullen hebben met veel
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.

Leerlingen
We mochten Thies van Dalen en Emi Kant van harte welkom
heten bij ons op school.
Zij zitten in groep 1, bij juf Miranda en juf Sandra.
We hopen dat zij een heel fijne tijd bij ons zullen hebben!

Rapport - rapportgesprekken
Het eerste rapport van alle leerlingen komt uit op maandag 14 februari.
Wij willen u graag in de gelegenheid stellen om met ons van gedachten te
wisselen over de vorderingen en het schoolwerk van uw kind(eren).
De gesprekken zullen worden gehouden op dinsdagavond 15 en woensdagmiddag 16 februari. U kunt zelf voor deze gesprekken intekenen via Parro. De
gesprekken zullen via teams plaatsvinden.
Ouders van de leerlingen van groep 8 hoeven zich niet aan te melden, zij
worden door juf Annelein / Annemarie benaderd.
Als u een gesprek wilt aanvragen met juf Marian, kunt u tijdens de schooltijden
telefonisch contact met haar opnemen om een afspraak te maken.

Ventilatie
Vorige maand zijn we 2 keer in school verrast met een naar luchtje.
Twee keer in een ander lokaal.
Hoe kan dat?
Ons ventilatiesysteem zuigt continu verse lucht aan. Die lucht komt van buiten en dan kunnen er insecten mee worden gezogen. Het grove filter, dat moet voorkomen dat insecten
het systeem bereiken, blijkt niet voldoende te werken. Zo kan soms een insect de fijne filtering bereiken, waar het vervolgens elektrisch wordt gedood. En dat veroorzaakt een nare
lucht. Kan geen kwaad, maar is wel vervelend. Gelukkig kunnen we altijd even uitwijken
naar een ander lokaal. Het bedrijf, dat de installatie deed, is er telkens snel bij om de boel
te reinigen. Inmiddels is er overleg met de fabrikant van de filters voor een verbetering. Als
dat is gebeurd, hoort deze ‘kinderziekte’ ook weer tot het verleden. Tot die tijd zullen we
wellicht nog eens moeten uitwijken en laten schoonmaken.

Kwink
Op school gebruiken we het programma ‘Kwink’ om de sociaal-emotionele vaardigheden van uw kind te oefenen. Het zijn belangrijke
lessen voor het leven van de kinderen.

Gastles CCB Fotografie
Groep 1-2
De leerlingen maken spelenderwijs kennis met kadering en standpunten. Wat gebeurt er
als je dichtbij en veraf van het fototoestel gaat staan?
Ze leren het verschil tussen een scherpe en onscherpe foto maken.
Groep 3-4
De leerlingen maken een tweeluik rondom het onderwerp ‘Wat vind je
leuk?’. Het tweeluik bestaat uit een fotoportret en een foto van het
voorwerp dat hoort bij wat de leerling leuk vindt om te doen.
Groep 5-6
Door een wisseling van aanbieders is de lesinhoud voor groep 5 en 6 nog niet bekend. Maar
het zal ook iets met fotografie zijn.
Groep 7-8
De kinderen maken kennis met 3 beeldaspecten die gebruikt worden binnen de fotografie:
• Licht-donker contrast
• Vorm en textuur contrasten
• Contrast binnen de compositie
De leerlingen passen één of meerdere van deze beeldaspecten toe in een portretfoto van
een klasgenoot. Ze leren vanuit beeldaspecten kijken naar de gemaakte foto.
De leerlingen gaan in duo’s aan de slag, waarbij de rol van fotograaf en gefotografeerde
wisselt.

Zichtontwikkeling
De ontwikkeling van het zicht van je kind gaat door tot
hij/zij ongeveer tien jaar is. Als je kind niet goed kan
zien, zegt je kind dat soms zelf. Het kan ook naar voren
komen bij het oogonderzoek door de jeugdgezondheidszorg. Ook kan het dat de leerkracht, of jij als ouder, merkt aan het gedrag van
je kind dat hij/zij niet goed ziet.
Hoe weet je of je kind slecht ziet?
Er zijn tekenen waaraan je kunt zien dat je kind problemen heeft met de ogen. Bijvoorbeeld als je kind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

met de ogen knijpt als hij/zij naar dingen in de verte kijkt
dingen altijd heel dichtbij houdt om ernaar te kijken
je kind klaagt over hoofdpijn
kleuren anders lijkt te zien dan anderen
niet lang achter elkaar met kleine voorwerpen kan spelen
veel struikelt, terwijl je kind voorzichtig genoeg doet
af en toe scheel kijkt
letters of woorden overslaat
presteert onder het niveau dat hoort bij zijn of haar leeftijd

Beeldschermen en de ontwikkeling van de ogen
Om je kind gezond te laten opgroeien is het belangrijk dat je kind veel buiten speelt. En
dat je kind niet te veel tijd achter elkaar voor een beeldscherm zit. Oogartsen wijzen op het
gevaar van bijziendheid! Daarom geven zij het volgende advies: kijk na 20 minuten beeldschermtijd altijd minstens 20 seconden in de verte. En speel elke dag minstens 2 uur buiten of sport. Door deze 20-20-2 regel verklein je de kans op bijziendheid.
Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van kinderen met onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind.
Benieuwd? Meld je aan via onze website: https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/groei/
Misschien heeft u meer vragen over bovenstaand onderwerp? Neem gerust contact met mij op. Ik
ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van uw kind.
Mijn gegevens:
Telefoon: 06-53 29 58 99
Mail: gbax@ggdgelderlandzuid.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag (in de even weken alleen de ochtend)
www.ggdgelderlandzuid.nl
JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid
Vanaf nu ook op facebook (@gerlindebaxjeugdverpleegkundige) en instagram
(gerlinde_jeugdverpleegkundige)! Volg mijn pagina
en blijf op de hoogte van interessante weetjes, artikelen etc. over het opgroeien
en opvoeden van kinderen/jongeren.

Mondgezondheid
Wist u dat
• Mondzorg voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed
vanuit de basisverzekering en dus gratis is
• Het glazuur van een melkgebit niet zo sterk is en daarom gevoelig is voor cariës
• Het uitharden van het glazuur duurt tot de leeftijd van 4-5 jaar
• Door speengebruik, duimen en/of open mondademhaling verschillende afwijkingen
aan de kaakstand kunnen ontstaan
• Er zuigfles cariës kan ontstaan door langdurig in de nacht uw kindje melk of gezoete drankjes aan te bieden
• Het advies is om maximaal 7 eet- en drinkmomenten per 24 uur aan te bieden
(naast het aanbieden van water of thee zonder suiker en melk)
• U vanaf 6 maanden kunt starten met het leren drinken uit een open beker
• Dat dit een positief effect heeft op het zuigen, slikken en de spraaktaalontwikkeling
• Het belangrijk is om voldoende vitamine D aan je kindje te geven voor de opbouw
van het gebit
• Het belangrijk is om de fopspeen op tijd af te bouwen
• Tandenpoetsen de belangrijkste manier is om plaque en etensresten te verwijderen
• U hiermee kunt beginnen wanneer de eerste tand is doorgekomen
• U dit het beste kunt doen na het ontbijt en voor het slapen gaan
• Het advies is om vanaf 2 tot 4 jaar 2x per dag te poetsen met fluor houdende tandpasta (500-750 ppm)
• 5 jaar en ouder het poetsadvies is om minimaal tweemaal per dag poetsen met gewone fluoride- tandpasta voor volwassene of een tandpasta voor 5-12 jarigen
(1000-1500ppm)
• Het verstandig is om uw kind na te poetsen tot het 10de jaar
• Het verstandig is om uw kind voor het poetsen geen zure producten te geven. Zure
producten zorgen ervoor dat het glazuur zachter word door inwerking hiervan,
waardoor je het glazuur makkelijk weg kan poetsen.
• Veel medicijnen suikers bevattenen waardoor het belangrijk is als uw kind medicijnen gebruikt deze tijdens het avondeten of voor het tanden poetsen in te nemen
Heeft u hier vragen over, stel ze gerust tijdens een bezoek aan het consultatiebureau of
aan uw tandarts!

