Nieuwsbrief februari 2022

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Welkom nieuwe leerlingen
De kinderen die gaan starten op de Singel wensen wij veel speel- en leerplezier toe!
Studiedagen
Op dinsdag 1 februari is er een studiedag.
Ook op woensdag 23 februari is er een studiedag.
Alle kinderen zijn beide dagen vrij.
Bieb
Omdat er nog geen ouders in de school mogen, verzorgt juf Esther sinds enige tijd de bieb.
Op de kalender staat bij woensdag aangegeven welke groepen naar de bieb gaan. Deze groepen
gaan dan in die week op donderdag naar de bieb.
Rapporten en gesprekken
Op vrijdag 18 februari krijgen de groepen 1 t/m 8 de rapporten mee.
Op dinsdag 8 februari vinden de gesprekken voor groep 8 plaats.
Op dinsdag 22 februari zijn de 10-minuten gesprekken voor de groepen 1,2, 5, 6 en 7.
Op donderdag 24 februari en donderdag 10 maart zijn de gesprekken voor groep 3-4.
Via parro krijgt u later de mogelijkheid om in te schrijven voor een gesprek.

Carnaval
Ook dit jaar zal carnaval weer klein worden gevierd in de eigen klas. Dit is op vrijdag 25 februari,
waarna de voorjaarsvakantie om 12:00 uur begint!

Verjaardagen
Wij wensen alle februari- jarigen een fijne verjaardag!

JEUGDGEZONDHEIDSZORG WEST-BRABANT

Wat kan Jeugdgezondheidszorg voor jou doen?
Kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Als ouder of verzorger ben je steeds bezig met het opvoeden,
het gedrag en de gezondheid van je kind. Natuurlijk wil je dat je kind goed slaapt, gezond eet, met
plezier naar school gaat, leuke vriendjes heeft en zich veilig voelt.
De Jeugdgezondheidszorg is verbonden aan elke basisschool in West-Brabant. We kijken mee in de
ontwikkeling van je kind. We werken met een team van professionals zoals een doktersassistente,
jeugdverpleegkundige, jeugdarts en een verpleegkundig specialist.

Ons aanbod
Jezelf gezond voelen en lekker in je vel zitten is belangrijk. Daarom nodigen wij alle kinderen in het
basisonderwijs uit wanneer kinderen 5 jaar en 10/11 jaar zijn. We meten dan de groei en testen de
ogen en oren van je kind als dat nodig is. Vooraf krijg je een brief met uitleg over de afspraak. De
afspraak kan op school zijn of bij een GGD in de buurt. Onze jeugdverpleegkundigen zijn er voor jou
als er vragen zijn over het opvoeden en opgroeien. Dit kan door een gesprek op de GGD of bij jou
thuis. De GGD verzorgt ook de prikken die je kind krijgt als het 9 jaar is.

Meer dan meten, wegen en prikken!
Ook als er problemen zijn kunnen we met je meedenken. Bijvoorbeeld als je kind veel ziek is of als je
zorgen hebt over het gedrag van je kind. Maar ook als er problemen thuis zijn. Samen kijken we dan
wat er aan de hand is en hoe we de juiste hulp in kunnen zetten. Onze jeugdartsen en
verpleegkundig specialisten werken nauw samen met andere professionals en kunnen als dat nodig is
naar de juiste hulp of zorg verwijzen.

CONTACT EN INFO
Stel gerust je vragen via:
• 088 - 639 2051 ma t/m vr 08:00 – 17:00 uur
• jgz@ggdwb.nl

