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BIJLAGEN
19-01 Schatten van Ouders, cursus februari - maart
19-02 Schatten van Ouders, cursus maart – april

VAN HET TEAM
Beste ouders, verzorgers,
We zitten inmiddels in de derde week van ons online onderwijs. Ik hoop dat u een beetje uw
draai heeft gevonden. Hopelijk gaan op 8 februari de scholen weer open en kunnen wij alle
kinderen weer zien. De verlenging van de maatregelen heeft ook invloed op de planning
voor dit schooljaar met betrekking tot de rapporten, oudergesprekken en studiedagen.
Op 1 en 2 februari staan er twee studiedagen gepland. Vanwege de schoolsluiting komt hier
een aanpassing op.
De studiedag op maandag 1 februari gaat wel door. We verzorgen die dag geen online
onderwijs en noodopvang. De studiedag op dinsdag 2 februari gaat niet door. Die dag
verzorgen we wel online onderwijs en noodopvang. Deze studiedag wordt later in het
schooljaar ingehaald. Vanzelfsprekend zullen we dit zo snel mogelijk laten weten.
De portfolio’s en oudergesprekken worden door de schoolsluiting ook doorgeschoven.
Na 8 februari willen we onze volle aandacht richten op onze leerlingen en het normale
lesgeven. Wanneer de portfolio’s wel worden meegegeven en wanneer de oudergesprekken
zullen plaatsvinden, laten wij u zo snel mogelijk weten. Wij hopen dat u hier begrip voor
heeft.
Komende weken gaan we door met ons online onderwijs. Samen met u maken we het er
beste van.
Met vriendelijke groet,
Marc Embregts – directeur

UIT DE WIJK / UIT DE STAD
CURSUS ‘SCHATTEN VAN OUDERS’ ONLINE - MELD JE AAN!
Schatten van Ouders maakt opvoeden nog leuker!
Het opvoeden van kinderen in de basisschool leeftijd is bijzonder en leuk, maar brengt ook
uitdagingen met zich mee.
Met de uitdagingen vanwege de lockdown en thuisonderwijs is het sparren met andere
ouders behulpzaam.
In vier bijeenkomsten staan de basisbeginselen van positief opvoeden centraal.
Je wisselt ervaringen uit met andere ouders en je wordt je bewust van jouw eigen schat aan
opvoedkennis!
Zo kom je tot inzichten en oplossingen die passen bij jouw gezin.
Deelnemers vinden de cursus verrijkend, inspirerend, vertrouwd én gezellig.
Kortom: Schatten van Ouders maakt opvoeden nóg leuker! Voor alle opvoedvragen - groot
en klein –.
Twee mogelijkheden om gratis “Schatten van Ouders” online te volgen:
Woensdagochtenden 10 en 24 februari, 10 en 24 maart 2021 van 09.30 -11.30 uur (deze
cursus start mits de kinderen naar school mogen)
Woensdagavonden 3 en 24 maart, 7 en 21 april 2021 van 19.30 - 21.30 uur
Zie ook de bijlagen.
Aanmelden via deze link: https://www.socialworkbreda.nl/aanmeldingen/schatten-vanouders/
CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
Het tweewekelijkse spreekuur van de medewerkers van het
Centrum voor Jeugd en Gezin op onze school is door de
corona-maatregelen komen te vervallen. Mocht u toch
behoefte hebben aan een gesprek met één van de
medewerkers dan kunt u rechtstreeks contact met hen
opnemen.
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