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 Wist u dat... 

 …  wij  nog  steeds  lege  batterijen  inzamelen?  De  inleverbak  staat  bij  ons  kopieerapparaat. 
 Lege  batterijen  horen  niet  in  de  prullenbak,  dat  weet  inmiddels  bijna  iedereen.  Er  zitten 
 stoffen  in  batterijen  die  schadelijk  zijn  voor  mens,  dier  en  milieu.  En  bovendien:  in  elke 
 lege  batterij  zit  nog  een  dikke  vette  plus.  Van  de  teruggewonnen  metalen  worden  allerlei 
 nieuwe  producten  gemaakt:  van  een  brilmontuur  tot  een  fiets  en  van  een  armband  tot  een 
 dakgoot. Inleveren dus! 

 Schoolkorfbaltoernooi 

 Op  woensdagmiddag  19  oktober  om  13:30  uur  gaan  de  groepen  5/6  &  7/8  het  tegen  elkaar 
 opnemen  in  spannende  wedstrijden.  Het  verzamelen  is  om  13:15  uur  !  Om  13:30  uur  start  het  toernooi. 
 Wie  zal  er  dit  jaar  met  de  beker  naar  school  gaan?  De  kinderen  hebben  zich  inmiddels  op  kunnen 
 geven. We hopen u deze week het definitieve programma te laten weten. 
 Tijdens  het  toernooi  worden  de  kinderen  voorzien  van  een  stuk  fruit  en  limonade.  Daarnaast  heeft  elk 
 team  een  eigen  begeleider  nodig.  Deze  zal  voor  ons  het  aanspreekpunt  zijn  en  voor  de  kinderen  een 
 vertrouwd  gezicht.  Uiteraard  staat  voor  de  begeleider  een  kopje  koffie  of  thee  klaar.  Mocht  u  een 
 team willen leiden, laat het meester Arie Visser weten (  a.visser@cbsmolenwaard.nl  ). 

 Tips voor u of uw kind(eren) 

 Museum  Koperen  Knop  heeft  diverse  activiteiten  voor  kinderen.  Meer  informatie  in  deze  folder  of  op 
 de website:  https://www.koperenknop.nl/ 

 Sociaal  team  Molenlanden  organiseert  diverse  cursussen 
 om  kinderen  op  een  laagdrempelige  manier  te  ondersteunen 
 wanneer  dat  gewenst  is.  De  volgende  cursussen  worden 
 binnenkort aangeboden: 

 -  Billy  Boem  voor  kinderen  van  8  –  12  jaar  die  veel  meemaken. 
 Locatie Nieuw Lekkerland. 
 -  Dappere  Dino’s  voor  kinderen  van  6  –  8  jaar  van  gescheiden 
 ouders. Locatie: Giessenburg. 
 -  Powerkids  voor  kinderen  van  9  –  12  jaar  van  gescheiden  ouders.  Start  op  verschillende  data  in 
 oktober en november in Groot Ammers en Nieuwpoort. 

 Voor ouders van een kind met een zorgvraag zijn er  online Mantelouder  -bijeenkomsten: 
 ●  Vanaf 23 september een serie bijeenkomsten op vrijdagochtend met verschillende 

 onderwerpen 
 ●  Vanaf 10 oktober 4 maandagavonden voor ouders van een kind met  autisme 

 Meer informatie is te vinden op  www.welzijnmolenlanden.nl 
 Als  school  bieden  wij  ook  ieder  jaar  twee  cursussen  aan:  SOVA-training  en  faalangstreductie.  Mocht  u 
 (meer)  hulp  zoeken  voor  uw  kind  dan  staan  wij  open  om  met  u  mee  te  denken.  U  kunt  hiervoor  contact 
 opnemen met onze Intern Begeleider. 
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 Contact schoolleiding 

 Voor  vragen  over  algemene  zaken  kunt  u  terecht  bij  de  locatiedirecteur  Renske  de  Jong,  zij  is  op 
 dinsdag  en  donderdag  aanwezig  (  r.dejong@cbsmolenwaard.nl  ).  Voor  zaken  rondom  de  zorg  voor  uw 
 kind  kunt  u  terecht  bij  de  interim  intern  begeleider  Gerry  Klop.  Zij  is  voornamelijk  op  dinsdag  en 
 donderdag  op  school  aanwezig  (  g.klop@cbsmolenwaard.nl  ).  Voor  specifieke  (praktische)  vragen  die 
 betrekking  hebben  op  de  CBS  Rehoboth,  kunt  u  alle  dagen  Jan  Pieter  den  Hoed  bereiken 
 (jp.denhoed@cbsmolenwaard.nl) 

 Vertrouwenspersonen: 
 - Juf Elsbeth van Voorthuijsen (voor de kinderen) 
 - Mevr. A. Hoek (voor de ouders), Meeuwenlaan 22, 2964 HB Groot-Ammers, 0184-662024 
 contactpersoonREH@cbsmolenwaard.nl 
 - Externe vertrouwenspersoon: Dhr. N. Jongerius,  njongerius@xs4all.nl  (voor teamleden) 

 Voor in de agenda 

 Oktober 
 1 oktober  Start kinderboekenmaand - start 

 projectweek 
 3 t/m 7 oktober  Kijkochtenden kleuters 
 11 oktober  Informatieavond groep 8 -VO  19.30 uur 
 20 oktober  Schoolfotograaf 
 24 t/m 28 oktober  Herfstvakantie 
 November 
 1 november  Luizencontrole 
 11 november  Lootjes trekken in groep 5 t/m 8 
 8 november  Praktische verkeerslessen 
 10 november  Studiemiddag (kinderen vrij na 12 uur) 
 16 november  Schoolschoonmaak  8.30 - 12.30 en 

 19.00 -21.00 uur 
 17 november  Oudergesprekken n.a.v. sociaal 

 emotionele ontwikkeling 
 15.30 – 21.30 uur 

 Met vriendelijke groet, 
 Team van CBS Rehoboth 
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