
 

 

                

                         
                              Nieuwsbrief oktober 2022 
 
 

 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  
  

 

Welkom op de Singel! 

Wij heten de nieuwe leerlingen veel leerplezier toe op De Singel!  

 

Schoolontwikkeling Coöperatief Leren (CL)  
Op dinsdag 20 september hebben we een goedbezochte 
informatieavond over CL mogen hebben. Deze avond heeft 
onze trainster CL, Tamara, ons meegenomen in het 
waarom achter CL.   
  
Waar staan we nu als team?  
We hebben teamscholing CL (2 levels) gehad en er zijn onder begeleiding van meneer 
Roeland (IB) algemene afspraken gemaakt binnen de school voor CL. 
  
Waar willen we heen dit schooljaar?  
We willen via teamscholing graag CL level 3 behalen en we willen een interne opgeleide 
coach.  
  
Hoe gaan we daar komen?  
We krijgen op studiedagen teamtraining en daarnaast komt onze externe trainster Tamara 
momentcoaching geven.   
Juf Dianne volgt momenteel de opleiding bij BAZALT om interne trainster te worden.  
Mocht u de avond helaas gemist hebben dan kunt u altijd informatie vinden op de volgende 
sites:  

• https://www.cooperatiefleren.nl/over-kagan-cooeperatief-leren  
• https://www.kaganonline.com/  
• https://youtu.be/D-yzgJtgVrg  

Voor vragen over CL kunt u altijd terecht bij juf Dianne (d.leijten@dewaarden.nl).   
 

 

Interne Begeleiding  
Zoals u wellicht gemerkt heeft werkt juf Francien dit schooljaar 1 dag, dinsdag, op De 
Singel.  
Dit vanwege een uitbreiding van haar uren op de Achtsprong.  
Meester Roeland zal daarom vanaf dit schooljaar het eerste aanspreekpunt zijn m.b.t. 
leerlingenzorg en interne begeleiding. Hij is bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag via de mail 
(r.hendrikx@dewaarden.nl). 
 

Waardendag 

Op woensdag 5 oktober is de Waardendag.   

De kinderen zijn die dag vrij. 

https://www.cooperatiefleren.nl/over-kagan-cooeperatief-leren
https://www.kaganonline.com/
https://youtu.be/D-yzgJtgVrg
mailto:d.leijten@dewaarden.nl


 
Kinderboekenweek 
Op 5 oktober start de Kinderboekenweek.   
Het thema van dit jaar is Gi-ga-groen en gaat over de natuur, maar vooral over lezen. 
Omdat de kinderen op 5 oktober vrij zijn, openen we op de Singel de Kinderboekenweek op 
donderdag 6 oktober. 
Die ochtend gaan we boekverstoppertje spelen en horen we wat er nog meer op het 
programma staat. 
Gedurende de kinderboekenweek zijn er in de klas nog diverse activiteiten die in het teken 
staan van lezen en het thema Gi-ga-groen. 
 
Op donderdag 13 oktober, sluiten we de Kinderboekenweek af. Die dag mogen de kinderen 
groene kleding aantrekken, en schoenen die makkelijk uit en aan kunnen. Eventueel kunt u 
ook een kleine handdoek meegeven. Waarvoor dat allemaal nodig is, verklappen we 
natuurlijk niet. 

 
 
Kleding- en speelgoedbeurs  
De kleding- en speelgoedbeurs vindt op vrijdag 7 oktober in het speellokaal plaats.   
De beurs opent om 14:30 uur en sluit om 20:00 uur. 
Vindt u het leuk om kinderkleding (maat 80 t/m tiener XS-S) en/of speelgoed te verkopen via 
deze beurs? 
Vraag dan de informatie m.b.t. de spelregels op via speelgoedenkledingbeurs@live.nl 
Tevens zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die op deze gezellige beurs 
zouden willen helpen.  
Voor meer informatie kunt u ook mailen naar bovenstaand e-mailadres. 

 

 

Herfstvakantie 
Van maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober is de herfstvakantie! 

 
 
Verjaardagen 
Wij wensen alle kinderen die in oktober jarig zijn een fijne dag!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inloopspreekuur CJG 

Even voorstellen…  
Wij zijn Toos de Moor (jeugdverpleegkundige) en Sandra Jansen (Jeugdprofessional). Beiden 
werkzaam binnen CJG Moerdijk.  
Wat kunnen wij voor ouders betekenen?  
Soms maak je je als ouder zorgen om je kind en heb je misschien behoefte aan iemand die 
even met je meedenkt. Bijvoorbeeld als je kind erg druk of opstandig is, er thuis veel ruzie is 
of als je je zorgen maakt om je puber die veel aan het gamen is of somber is. 
Bij het CJG denken we graag met je mee en zoeken we samen naar een oplossing die bij jullie 
(gezins)situatie past.  
Inloopspreekuur  
Elke maand zijn wij van 8.30u-9.15u aanwezig op basisschool De Singel voor een 
inloopspreekuur. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u bij ons terecht voor allerlei vragen die 
gaan over het opvoeden en opgroeien van uw kind(eren). Tijdens het inloopspreekuur kijk ik 
graag met u naar uw hulpvraag en geef waar nodig adviezen/tips. Mocht het advies niet 
voldoende geholpen hebben, dan kijk ik graag met u mee naar welke ondersteuning passend 
is. Dit kan tevens ondersteuning zijn van een andere professional binnen het CJG.  
Het inloopspreekuur is geheel vrijblijvend en kosteloos! Dus… loop gerust eens binnen!  
 
Agenda schooljaar 2022-2023  
17 oktober   
7 november  
12 december  
16 januari  
20 maart  
17 april  
15 mei  
26 juni  

Mocht het niet uitkomen om tijdens het inloopspreekuur binnen te wandelen, dan is het ook 
mogelijk om een afspraak maken. Neem gerust contact op via de volgende contactgegevens: 

    

Toos de Moor    Sandra Jansen     

Jeugdverpleegkundige CJG/GGD Jeugdprofessional CJG Moerdijk   

06-15041637    06-24961215       

t.moor@ggdwestbrabant.nl   sandra.jansen@moerdijk.nl 

Werkdagen: niet op vrijdag                 Werkdagen: dinsdag, donderdag & vrijdag 
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