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Sinterklaas 

 

 

 
 
 
 

Beste ouders, 
 
Op dinsdag 5 december vieren ook wij het 
Sinterklaasfeest op school. Wij hopen Sint en 
zijn Pieten te ontvangen tussen 8.45 -9.00 uur 
op ons schoolplein. U bent daarbij van harte 
welkom. Wij vragen u wel voldoende afstand 
te houden om de Sint, Pieten en de kinderen 
alle ruimte te geven. 
Deze dag draaien wij een continurooster tot 
14.00 uur. Wilt u uw kind daarom, naast het 
gewone pauzehapje ook een lunchpakketje  
meegeven met iets extra’s te drinken? Bij de 
onderbouw alles graag voorzien van naam. De 
kinderen eten die dag met hun leerkrachten. 
Mogelijk vragen de leerkrachten van de 
onderbouw  via Klasbord nog om hulp tijdens 
de lunch van 12.15 tot 12.45 uur.  
Die dag zijn er geen overblijfouders en gaat de 
school dus uit om 14.00 uur. Mocht u  toch 
vanwege dit uurtje eerder uitgaan problemen 
ondervinden met opvang, geeft u dit dan zo 
spoedig mogelijk aan ons door. Wij zorgen 
dan op school voor opvang tot 3 uur. 
Wilt U deze dag na 15.00 uur toch gebruik 
maken van de BSO, dan dient u zich voor die 
dag gewoon zelf, net als gebruikelijk aan te 
melden. 
Wij hopen op een gezellig Sinterklaasfeest 

met elkaar. 

De Sinterklaascommissie 

 

 

 

 

 

 

Bedankt! 

 

Bedankt inpakouders voor de hulp!!! 
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Centrum voor Jeugd en Gezin 
Beste ouders, 
 
Vroeger ging je voordat je vier werd naar 
het consultatiebureau en daarna kwam de 
schoolarts. Sinds een aantal jaar valt dit 
allemaal onder het Centrum voor Jeugd en 
Gezin. De medezeggenschapsraad atten-
deerde bij erop dat de naamsverandering 
niet bij iedereen bekend is. Ik heb de 
jeugdverpleegkundige gevraagd om infor-
matie en die wil ik hieronder graag met u 
delen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jacqueline Rebers. 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en 
uw kind uit 
 
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle 
kinderen op school of op het CJG. Bijvoorbeeld 
tijdens een gesprek of wanneer uw kind een 
prik krijgt.  
 
Groep 2: meten, wegen en meer 
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een 
uitnodiging om samen met uw kind langs te 
komen voor een afspraak. Tijdens deze af-
spraak op het CJG wordt uw kind gemeten en 
gewogen en onderzoeken we de motoriek. 
Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af.  
Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de 
jeugdarts met u in gesprek over vragen die u 
heeft. Deze vragen kunnen gaan over de op-
voeding, thuissituatie of gezondheid van uw 
kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vra-
genlijsten om in te vullen. Deze worden ge-
bruikt tijdens het gesprek. Met uw toestem-
ming bespreken we vooraf met de leerkracht 
hoe het met uw kind gaat en worden de even-
tuele resultaten van deze afspraak teruggekop-
peld, omdat we nauw met de school samen-
werken en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.  
 
9 jaar: vaccinaties 
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw 
kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difte-
rie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, 
mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren 
een uitnodiging om met uw kind langs te ko-
men.  
 

Groep 7: meten, wegen en meer 
Alle kinderen uit groep 7 worden door de 
jeugdverpleegkundige op school of op het CJG 
gezien. 
Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben 
ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld 
over de beginnende puberteit, emotionele ont-
wikkeling, omgang met sociale media etc. De 
jeugdverpleegkundige kan deze samen met u 
bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging 
om bij het gesprek aanwezig te zijn. 
Voor deze afspraak wordt u ook gevraagd om 
thuis een digitale vragenlijst in te vullen, de 
SDQ-vragenlijst. Deze kunt u anoniem invullen. 
U kunt de antwoorden mee nemen en tijdens 
het gesprek bespreken. 
Als u niet aanwezig kunt zijn, wordt uw kind 
gewogen en gemeten. 
Met uw toestemming bespreken we vooraf 
met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en 
worden de eventuele resultaten van deze af-
spraak teruggekoppeld, omdat we nauw met 
de school samenwerken en de leerkracht uw 
kind dagelijks ziet. 
 
De jeugdverpleegkundige op school 
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, 
beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De 
jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt 
graag met u mee!  
 
De jeugdverpleegkundige die aan de school van 
uw kind verbonden is: 
Gerdien De Hoog  Telefoonnummer: 010 - 
2010110  
E-mail: cjghellevoetsluis@cjgrijnmond.nl 
 
Alles onder één dak 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé 
plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jonge-
ren en professionals terecht kunnen met vra-
gen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en 
verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG 
u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook 
advies en ondersteuning. 
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundi-
gen, doktersassistenten, pedagogen en andere 
deskundigen om samen met u gezond en veilig 
opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. 
 
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy 

of voor opvoedinformatie naar onze  

website :www.cjgvoorne.nl 

 
 



 
 

 

December 2017 

Di.          5              Sinterklaasviering (continurooster tot 14.00 uur) 

Do.         7             Zwemmen 4/5b 

Di.          19           Zwemmen 3d 

Do.         21           Kerstviering (`s middags zijn de leerlingen vrij) 

Vrij.        22           Start kerstvakantie om 12.00 uur. 

 

Januari 2018 

Ma. 8 t/m 12      Controle hoofdluis 

Di.           16          Zwemmen 6a 

Do.          18          Zwemmen 6/7b 

Di.           30           Zwemmen 5a 

 

 

Vakantierooster 2017-2018 
 

 
 
Studiedagen schooljaar 2017/2018: 
-23 februari; 
-13 juni. 
 
 
*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljaar  2017-2018  

Herfstvakantie 14 oktober  2017  22 oktober 2017  

Kerstvakantie  23 december 2017 7 januari 2018  

Voorjaarsvakantie  24 februari 2018  4 maart 2018  

Pasen  30 maart 2018 2 april 2018  

Meivakantie  27 april 2018 13 mei 2018 

Pinksteren  20 mei 2018 21 mei  2018 

Zomervakantie  14 juli 2018 26 augustus 2018 

                             AGENDA 


