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In een gezellige sfeer, presteer je meer!

Groepen 7 en 8 naar de Doelen
Vandaag was het zover, onze groepen 7 en 8 konden met de bus naar de Doelen. Daar hebben zij de voorstelling
Mission Symphonic bijgewoond. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest nam de leerlingen mee op ontdekkingsreis.
Mission Symphonic is namelijk een muziekproject waarbij de leerlingen op een interactieve manier kennis maken met de
magische wereld van klassieke muziek. In de klas zijn al de nodige voorbereidende activiteiten uitgevoerd. Tijdens de
voorstelling nemen twee geheime agenten de leerlingen mee op reis in de magische wereld van klassieke muziek. Wat
verbindt deze muziekstukken? Welke geheime boodschappen heeft deze muziek? En wat is de code? De leerlingen
worden onderdeel van deze voorstelling en helpen daardoor mee de code te kraken!

Kreeft 35, 3225 AC Hellevoetsluis 0181-319993 / Forel 18, 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141 / houthoeffe@edumarevpr.nl

Techniekweek

Ouders in de school

De techniekweek is vorige week in de bovenbouw

In de vorige nieuwsbrief was er een item gewijd aan de

van start gegaan. In deze week werken de leerlingen

versoepeling van de corona-maatregelen. Daarin werd

van de groepen 5 t/m 8 elke middag aan het thema

ook aangegeven, dat de leerkrachten van de onderbouw

“techniek”. In elk leerjaar staat een andere techniek

de leerlingen ’s morgens ophalen op het plein. Dat

centraal. Mocht u nieuwsgierig zijn naar de resultaten

betekent zeker niet, dat we ouders niet in de klas willen

van de leerlingen, kom dan naar de tentoonstelling.

ontvangen. In tegendeel, ouders zijn van harte welkom.

Op donderdag 24 maart van 14.15 uur tot 14.45 uur

Mocht u de leerkracht even willen spreken, dan kunt u

staan de deuren van de locatie Forel open, zodat

voor schooltijd altijd even het plein oplopen om de

iedereen een kijkje in de school kan komen nemen.

mededeling te doen. Na schooltijd is er altijd de
gelegenheid om met uw kind een kijkje in de klas te

Enquête vanuit het bestuur

komen nemen. Loop gewoon even naar binnen, kijk

Wij (school en schoolbestuur) vinden het belangrijk

even rond en mochten er vragen zijn, dan ka

dat alle kinderen zich veilig voelen op school. Daarom

De keuze voor het ophalen van de leerlingen op het

horen we graag van u hoe uw kind dit ervaart en wat

plein heeft alles te maken met de enorme drukte die er

we beter kunnen doen. Om die informatie te

voorheen in de school ontstond. Er was sprake van een

verzamelen zet het bestuur van Edumare op al haar

ware verkeersopstopping, waarbij de leerlingen, ouders

scholen dezelfde vragenlijst uit onder de ouders.

al dan niet met kinderwagens, opa’s en oma’s de gangen

In de vragenlijst vindt u vragen over het optreden van

en de lokalen vulden. De grote hoeveel ‘brengers’

de leraar, pesten, ongewenst gedrag, communicatie

tegelijk in de school maakt ook dat het even duurde

en COVID-19. U kunt anoniem deelnemen aan het

voordat iedereen de weg naar buiten weer kon

onderzoek, dus uw antwoorden worden niet bekend

bewandelen. Daardoor duurde het meestal we even voor

gemaakt bij de school, de leraar of de leerlingen.

de rust, die nog is om de lessen te kunnen starten,

U ontvangt deze week via de mail (kijk ook bij de

weergekeerd was.

ongewenste mail) een link naar de vragenlijst met een
gebruikersnaam en wachtwoord. Daarmee kunt u
inloggen om de vragen te beantwoorden.
We hopen, nee eigenlijk rekenen we erop, dat de
ouders van onze school de moeite nemen om de
vragen te beantwoorden. Alleen dan krijgen we
namelijk een goed beeld van uw ervaringen en die van
uw kind. De sluitingsdatum is 15 april aanstaande. Ik
hoop wel, dat u, ouders zo snel mogelijk aan de slag
kan gaan. Het blijkt namelijk dat van uitstel vaak afstel
komt.
Op voorhand wil ik u alvast bedanken voor het invullen
van de vragen. Nadat de resultaten zijn geanalyseerd
informeer ik u over de resultaten.

Beste Ouders/verzorgers,

Wij hopen zoveel mogelijk kinderen te kunnen bereiken met onze interventies en hopen dit samen met jullie te
realiseren. Hierdoor informeer ik u graag over ons aanbod in de 2de cyclus en over de zomer 2daagse, hieronder vindt
u het aanbod.
U kunt contact opnemen met schoolmaatschappelijk werk Ditte Nieuwenhuijse d.nieuwenhuijse@kwadraad.nl om u aan
te melden voor een training bij Indigo.
Of u kunt zelf bellen of mailen naar 0883571700 of preventie@indigorijnmond.nl
Wij doen voordat de training van start gaat altijd een intakegesprek inplannen met ouder(s) en het kind. Hierdoor is het
voor ons van belang dat de aanmeldingen op tijd binnen zijn, waardoor wij ruimte hebben om ook de intakegesprekken
ruim van te voren in te plannen.

Doe-praat Groep (8-12 jaar)
Een lotgenotengroep voor kinderen die een ouder hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen (kopp/
kov). Ze leren wat hun ouder heeft en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Dit wordt gedaan door middel van praten met
elkaar en samen leuke dingen doen zoals spelletjes, video
kijken, muziek maken en toneel. Ook wordt er geoefend met het op een goede manier opkomen voor jezelf. Door
ervaringen uit te wisselen merken zij dat ze niet de enige zijn en kunnen ze leren van elkaar.
Locatie:

n.t.b. in Hellevoetsluis

Wanneer:

Start in de week na de meivakantie

Hoera, IK Durf was voorheen FIJN VRIENDEN (6-8 jaar)
Deze groep is voor kinderen die meer zelfvertrouwen willen hebben, meer willen durven en zich sterker willen voelen.
Zij leren omgaan met gevoelens, herkennen van lichaamsseintjes, ontspannen en het omzetten van negatieve naar
positieve gedachten.
Locatie:

Centrum voor Jeugd en gezin Hellevoetsluis

Wanneer:

Start do. 12 mei t/m 7 juli van 15:30-16:45 uur

Plezier op school (groep 8 leerlingen)
De overstap naar het voortgezet onderwijs kan een spannende gebeurtenis zijn. Het is jn om je hierop
voor te bereiden en je zeker te voelen. De training ‘Plezier op School’ helpt je hierbij!
Wil je alvast een voorproefje? Bekijk: https://www.youtube.com/watch?v=pNOJlrCZLkM
Wanneer:

2-daagse training aan het einde van de zomervakantie, datum nog n.t.b.

fi

Aanmelden is al mogelijk.

