Agenda januari
10-01: Weer naar school
14-01: groep 1 t/m 4 middag vrij
17-01: Openbare OR vergadering
19-01: gr.8 Adviesgesprekken
20-01: gr.8 Adviesgesprekken
26-01: Nieuwsbrief februari
28-01: Studiedag gr.1 t/m 8 vrij
Bijlagen:
• Geen

Nieuwsbrief januari 2022
In verband met de vervroegde kerstvakantie komt deze Nieuwsbrief
eerder uit.
Broertje/zusje nog niet aangemeld?
Het is voor de school erg fijn om op tijd te weten
hoeveel nieuwe leerlingen we in een bepaald
schooljaar mogen verwachten. Heeft uw kind nog
een broertje of zusje dat nog niet op school is
aangemeld, dan vragen we u dit zo spoedig mogelijk
te doen.
LET OP: Dit dient u zelf te doen door middel van
een aanmeldformulier/voor-aanmeldformulier. Dit
gebeurt niet automatisch!
Als uw kindje nog géén 3 jaar is, kunt u een vooraanmeldformulier invullen. U kunt dit ophalen bij de
administratie, maar ook bij Korein kunt u dit formulier
krijgen. Is uw zoontje of dochtertje 3 jaar of ouder, dan willen we u
vragen een afspraak te maken met de directeur of adjunct-directeur
zodat er direct een aanmeldformulier kan worden ingevuld.
Gratis webinar Seksuele ontwikkeling, FABRIEK69
FABRIEK69 bied je een GRATIS webinar aan met tips en tools over hoe
je aan de slag kan gaan met seksuele gezondheid en voorlichting. Wat
we gaan behandelen is onder andere: hoe kan je seksuele voorlichting
geven zonder alleen aandacht te hebben voor risico’s? Hoe verloopt de
seksuele ontwikkeling van kinderen? Is bepaald seksueel gedrag van
kinderen wel normaal? Hoe reageer je op seksueel gedrag? Wanneer
kan en mag je iets wel vertellen en wanneer niet? Hoe ga je op een
positieve manier om met social media? Natuurlijk is er ook voldoende
ruimte voor vragen stellen. Wij vertellen je graag hoe je informatie kan
geven aan (jonge) kinderen en pubers (0-16 jaar), waarin plezier en
genieten centraal kan staan.
Aan het eind van dit webinar heb je kennis en tools waarmee je op een
positieve manier seksualiteit in de dagelijkse praktijk vorm kunt geven.
Dit webinar is zowel geschikt voor OUDERS van (jonge) kinderen en
pubers als voor professionals die met deze leeftijden werken. Kortom:
volg dan dit veilige, interactieve en leuke GRATIS webinar.
Maandagavond 17 januari 2022
Van 19.30 – 21.00 uur online
Aanmelden:
info@fabriek69.nl

Fijne kerstvakantie!
We hopen jullie allemaal weer te zien op 10 januari 2022
Team Kindcentrum De Boog

