NIEUWSBRIEF DE POORTE 30-08-2018

INLOOPOCHTEND
Zoals u waarschijnlijk reeds op de kalender heeft gelezen organiseren wij in het kader van
ouderbetrokkenheid morgenochtend vrijdag 31 augustus een inloopochtend voor alle
ouders van leerlingen van groep 3 t/m 8. Tijdens deze ochtend kunt u vrij inlopen en met uw
zoon of dochter het lesmateriaal voor dit schooljaar bekijken. Tevens is er gelegenheid om
hierover vragen te stellen aan de groepsleerkracht.
U bent morgen welkom vanaf 8.20 tot 8.50 uur. U kunt dan geheel op eigen gelegenheid in
de groepen 3 t/m 8 een kijkje nemen. Om 8.50 gaat de bel en starten wij de lessen.

EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal,
via deze nieuwsbrief wil ik mij graag aan u voorstellen. Ik ben Rosanna Smit, 33 jaar en
ik woon in Steenbergen. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen van 2 en 5 jaar oud. In
onze vrije tijd gaan wij graag naar de Efteling of andere gezellige dagjes uit.
Ik heb op veel verschillende soorten scholen gewerkt, cluster 4 en ISK bijvoorbeeld. En
nu ben ik heel blij dat ik mag werken op de Poorte in groep 4. We gaan er een leuke
tijd van maken!
Groet juf Rosanna

“VERSIEROUDERS”
Een paar keer per jaar wordt de school versierd. Dit is vaak in
combinatie met een Thema of een (school) feest. Hiervoor zijn wij op
zoek naar ouders die ons hierbij kunnen helpen. Het gaat om 4/5 keer
per jaar, en….
Vele handen maken licht werk !
Voor informatie en opgeven: Juf Anneke van groep 1/2b
anneke.de.nijs@lpsnet.nl

SPREEKUUR CJG, Charlotte Castenmiller
Op maandag 10 september is Charlotte Castenmiller, medewerkster van het CJG weer
aanwezig om grote en kleine vragen van u te beantwoorden. Mocht u nu niet op deze
ochtend kunnen, maar wel graag eens iets willen bespreken, kan dat altijd. Haar email is
c.castenmiller@ggdwestbrabant.nl Bellen of appen kan ook op 06-23481130

EVEN VOORSTELLEN
Hé, Hallo allemaal!
Mijn naam is Gioia Aarden-Geers.
Ik kom uit Hoogerheide en ben 27 jaar.
En per het nieuwe schooljaar ben ik onderwijsassistent op jullie school.
In juni 2013 heb ik mijn diploma voor onderwijsassistente behaald, maar helaas duurde het
even voor er een kans kwam om mijn droombaan te mogen uitvoeren.
Om toch bezig te blijven met kinderen, heb ik volleybaltraining gegeven, ben ik gastouder
geweest en heb ik de onlinestudie Kindercoach afgerond.
Ondertussen heb ik op verschillende scholen met verschillende doelgroepen
gewerkt als onderwijsassistent en soms ingevallen voor een leerkracht via
Leswerk.
En nu mag ik mijn droombaan gaan uitvoeren op jullie school de Poorte.
Het begeleiden en ondersteunen van kinderen, de leerkrachten helpen binnen
en buiten de klas worden mijn taken.
In mijn vrijetijd speel ik zelf volleybal en probeer ik fit te blijven bij de fitness.
Ook vind ik het erg leuk om te kokkerellen, films/series te kijken en er op uit
te gaan met mijn vrienden of familie.
Tot ziens in de wandelgangen!
Groetjes Gioia Aarden-Geers
KIES, Gescheiden Opvoeden voor ouders
Speciaal voor gescheiden ouders organiseert het
CJG een serie van drie bijeenkomsten over de zaken
waar je tegenaan loopt als je als gescheiden ouder
kinderen opvoedt. Als school vinden we het
belangrijk om hier extra aandacht aan te bieden,
mede omdat een aantal kinderen van onze school
door de coaches van KIES begeleid worden.
Gescheiden ouders staan voor een behoorlijke
uitdaging. Ze moeten ‘alle ballen in de lucht
houden’ voor zichzelf en hun kinderen. En dat
bovenop alle emoties die de scheiding toch al met
zich meebrengt. Niet zelden vragen ze zich af: waar
doe ik goed aan voor de kinderen en voor mezelf?
Afspraken maken met je ex blijkt lang niet altijd
eenvoudig. Om nog maar te zwijgen van de financiën of de vakantieplanning.

In september organiseert KIES drie avonden over Gescheiden Opvoeden. Gescheiden ouders
gaan onder begeleiding van twee KIES-coaches actief met andere gescheiden ouders aan de
slag om te ontdekken hoe ze het goede voorbeeld voor hun kind en voor hun ex kunnen zijn
en zo de ouder worden die ze willen zijn.
De avonden over Gescheiden Opvoeden zijn speciaal voor gescheiden ouders, mét of juist
zonder je ex.. Je praat samen met andere gescheiden ouders over hoe je jouw ouderschap
en opvoeding vorm kunt geven. Uitgangspunt is jouw eigen kracht en mogelijkheden. CJG
Woensdrecht biedt de avonden aan en twee gecertificeerde KIES-coaches begeleiden de
groep.
De KIES Gescheiden Opvoeden-avonden zijn op donderdagavond 13, 20 en 27 september
2018 van 20:00 uur tot 21:30 uur. Deze avonden volgen elkaar op, het is NIET mogelijk om
losse avonden te bezoeken. De avonden zijn in Hoogerheide.
Deelname = Gratis
Voor meer informatie en aanmelden: www.cjgwoensdrecht.nl en m.stroop@woensdrecht.nl
Tevens willen we u er op attenderen dat KIES op 4 oktober een speciale avond organiseert voor
jongeren vanaf 12 jaar met gescheiden ouders. In onze school en op de website van CJG treft u
hierover informatie.

BELANGRIJKE DATA:

Vrijdag 31 augustus
3 t/m 6 september
Maandag 10 september
Woensdag 12 september
Woensdag 12 september
Woensdag 12 september
Vrijdag 14 september
Woensdag 19 september
24 t/m 28 september
Vrijdag 28 september
Woensdag 3 oktober
Donderdag 4 oktober

Inloopochtend groep 1 t/m 8 van 8.20 tot 8.50 uur
Startgesprekken groep 1 t/m 8
Spreekuur Charlotte Castenmiller
Sportdag groep 3 t/m 8
Basketbaltoernooi groep 6
Jaarvergadering Oudervereniging
Sportdag groep 1 en 2
Basketbaltoernooi groep 5
Week van de Pauzehap groep 5 t/m 8
Bezoek gemeentehuis groep 6 en 7
Cukids gr5: Kunst in de klas
Cukids gr 5: Bezoek Markiezenhof

