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kalender

Lekker Anders Dag – Warme Mutsendag
Morgen, vrijdag 28 januari is het Warme Mutsendag! Om de tocht van en
naar school weer net ietsjes anders te maken vragen we iedereen om een
coole, leuke muts te dragen die dag. Je kunt ook het Sinterklaas presentje
gebruiken, dan sta je er zeker leuk en in het oranje op.
Stuur een foto via WhatsApp (06-1853 8395) of mail
(info@lekkerandersdag.nl) van jouw tocht naar school (met muts) op
Warme Mutsendag!
De leukste foto inzendingen ontvangen de enige, echte, Oranje Lekker
Anders Dag muts!

Doen jullie ook mee op vrijdag 28 januari ? ZET UM OP!
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Lekker Anders Dag
Rapportgesprekken
Zoekt u een fijne basisschool?
Tim en Flapoor
Cursus: Opvoeden & Zo
Bericht Meierijstad

Uiltje gemist?
www.obsdeuilenbrink.nl
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Rapportgesprekken
In week 7 en 8 staan de rapportgesprekken gepland. We gaan deze gesprekken
online voeren. U kunt uw gesprek zelf inplannen via Schoudercom vanaf vrijdag 4
februari 16:00 uur.
In de dagen voor de rapportage krijgt uw kind zijn/haar rapport map mee naar huis.
De rapportmappen die nu nog thuis zijn, mogen dus weer naar school komen.
Wanneer leerlingen veel afwezig zijn geweest kan er hier en daar iets gemist zijn, er
kan dus soms iets niet ingevuld zijn in het rapport. We doen wat haalbaar is en goed
voelt.
Vanaf groep 5 zijn de leerlingen bij het gesprek aanwezig.
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TIM & FLAPOOR

Positief omgaan met anderen, op een goede manier voor jezelf opkomen en moeilijke
situaties leren aanpakken. Het komt aan bod in het programma Tim & Flapoor. Een
training voor kinderen uit de groepen 4 en 5 van de basisschool.
De training is bedoeld voor kinderen die:
•

het moeilijk vinden om met anderen om te gaan

•

niet goed voor zichzelf opkomen

•

pesten of gepest worden

•

zichzelf niet durven zijn

•

erg verlegen zijn

•

juist veel aandacht opeisen

•

vaak ruzie maken

•

moeite hebben zich weerbaar op te stellen

Het programma Tim & Flapoor bestaat uit:
• 8 bijeenkomsten voor de kinderen van ongeveer 1 uur
• Een kennismakingsgesprek met ouders, kind en trainers
• Indien nodig en/of gewenst een individueel evaluatiegesprek met ouders
*Training gaat door bij voldoende aanmeldingen en is mede afhankelijk van de dan
geldende coronamaatregelen. Kennismaken zal waarschijnlijk in week 5 plaatsvinden.
*De training start op maandag 7 februari 15.30-16.30/45.
*Tijdens de Carnavalsvakantie is er geen bijeenkomst.
*Locatie: OBS Kompas, De Leest 43, 5463 JA Veghel.
*Aanmelden via www.cjgmeierijstad.nl meer info via c.janssen@ggdhvb.nl
Ivm de nieuwe website kan het zijn dat je eerdere aanmelding niet goed is doorgekomen, verzoek om je opnieuw aan te melden.
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CURSUS: Opvoeden & Zo

“Opvoeden & Zo” is een praktische cursus, gericht op alledaagse opvoedingssituaties, die opvoeden voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd gemakkelijker maakt.

Misschien heb je wel allerlei vragen? Deze oudercursus kan je helpen om samen met
andere ouders oplossingen voor deze vragen te vinden. Door het uitwisselen van ervaringen merk je dat je niet de enige ouder bent die zich misschien soms onzeker voelt
over de opvoeding van kinderen.
Wat komt o.a. aan bod: Aandacht geven aan je kind, complimentjes geven, grenzen
stellen, eigen opvoedingssituaties bespreken en daarmee oefenen.
De cursus gaat door bij voldoende aanmeldingen en is mede afhankelijk van de dan
geldende coronamaatregelen.
Doelgroep: ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd
Wanneer:
Tijd:
Waar:

14 en 21 februari, in de Carnavalsvakantie niet, 7, 14 en 21 maart
Van 19.30 – 21.30 uur (zaal open vanaf 19.15 uur)
GGD st Oedenrode, Neulstraat 41.

Gezien de opbouw van de cursus kun je max. 1 avond missen.
Aanmelden via www.cjgmeierijstad.nl voor meer informatie c.janssen@ggdhvb.nl
Ivm de nieuwe website kan het zijn dat je eerdere aanmelding niet goed is doorgekomen, verzoek om je opnieuw aan te melden.
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