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ALGEMEEN NIEUWS:
Afsluiting project Kinderboekenweek:
De afsluiting van ons project Kinderboekenweek is op vrijdag 13
oktober. Alle ouders en alle belangstellenden kunnen dan door de
school lopen en een kijkje nemen in de ”griezel lokalen”. De leerlingen
blijven dan in hun eigen lokaal.
Voor de groepen 1-3 vindt de afsluiting plaats op het kleuterplein om
9.15 uur. Bij slecht weer zal dit plaatsvinden in de speelzaal. De
afsluiting voor de groepen 4-8 is aansluitend om 9.45 uur op het grote
plein.
Zal de inspecteur van het ministerie van Griezelogie tevreden zijn en de
school belonen?

De wondere wereld van Youtube, vloggen, Facebook, WhatsApp,…….:
Het Internet biedt heel veel, het vergroot onze wereld, onze kennis en we worden deelgenoot van
allerlei ervaringen.
Met name dat laatste is erg actueel. Via verschillende media delen personen hun lief en leed met de
rest van de wereld. Is het onderling appen nog relatief anoniem, de vloggers op Youtube zijn voor
iedereen toegankelijk.
Het biedt een kijkje in de belevingswereld van de betreffende persoon, en dat gaat van het mee
laten beleven van dagelijkse dingen tot het vertonen van allerlei kunsten.
Voor kinderen zijn hiermee nieuwe helden ontstaan, bekende vloggers hebben inmiddels hetzelfde
aanzien als filmsterren en popmuzikanten.
Op zich leuk, het vergroot ook hun wereld. Dan keerzijde echter is dat er ook kinderen zijn die zich
gaan identificeren met de vlogger, hen als voorbeeld zien. Ze willen ook zijn zoals hun held en doen
en zeggen wat hij of zij doet of zegt.
Op school besteden we hier aandacht aan… en dat is relatief eenvoudig omdat het omgaan met
media een wezenlijk onderdeel van ons onderwijs is.
Voor thuis is dat minder eenvoudig, in hoeverre heb je als ouder (of wil je als ouder) invloed op het
gebruik van Internet door je kind?
Enkele tips:
 Praat met je kind over de mogelijkheden en “gevaren” van
het gebruik van Internet en/of sociale media
 Volg je kind, kijk samen en vraag wat hij of zij zoal doet
op het Internet en/of op sociale media
 Maak afspraken (wanneer, hoe lang, welke websites wel
en welke liever niet)
 Check samen wat er bezocht wordt en bespreek wat er te
zien en/of te lezen is
De tablet, telefoon of pc achter slot en grendel heeft vaak een averechts effect, de nieuwsgierigheid
wordt hiermee geprikkeld.
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Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Sten Hoogervorst, Tim Jorritsma, Julia den Brave, Senna Heuzen en
Roos Valentijn.

Welkom:
Deze week startte Ivey Bomas in groep 1A, De Krokies, bij juf Tineke en juf Tjitske.
Wij wensen Ivey een hele prettige en leerzame tijd toe bij ons op de Vosseschans!
AGENDA:
Maandag 9 oktober
Dinsdag 10 oktober
Woensdag 11 oktober
Donderdag 12 oktober
Vrijdag 13 oktober
Vrijdag 13 oktober
Vrijdag 13 oktober
Woensdag 25 oktober
Vrijdag 3 november
Dinsdag 7 november
Woensdag 8 november
Donderdag 16 november
Vrijdag 17 november
Maandag 20 november

Vergadering Oudervereniging
Kennismakingsgesprekken gr. 1 t/m 8
Kennismakingsgesprekken gr. 1 t/m 8
Kennismakingsgesprekken gr. 1 t/m 8
Start ACTIE SCHOENMAATJES
Afsluiting Projectweek
Alle leerlingen ’s middags vrij: start Herfstvakantie
MR vergadering
Laatste inleverdag ACTIE SCHOENMAATJES
Schoolschoonmaakavond
Nationaal Schoolontbijt
GMR vergadering
H. Vormsel groep 8, Petrus en Pauluskerk Aarlanderveen 19.00 u.
Oudervereniging vergadering

PRETTIG WEEKEND
TEAM DE VOSSESCHANS
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Opvoeden van drukke kinderen, een hele uitdaging!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert dit najaar de cursus ‘Aan de slag met drukke
kinderen’ voor ouders met drukke kinderen tussen 4 en 12 jaar. De cursus start op dinsdag 24 oktober
2017 in Leiden en is bedoeld voor ouders in de hele regio.
Soms is druk gedrag gewoon een vraag om aandacht,
onmacht of een signaal dat een kind even niet lekker in
opvoeding van een druk kind is een hele uitdaging. Als
soms machteloos voelen. Je probeert van alles, maar

een vorm van
zijn vel zit. De
ouder kun je je dan
niets lijkt te helpen.

Daarom organiseert het Centrum voor Jeugd en
Gezin de cursus
‘Aan de slag met drukke kinderen’ om jou als ouder
van één of meer
drukke kinderen een steuntje in de rug te geven.
Onder leiding van
twee deskundige docenten van het CJG leer je om het drukke, hyperactieve gedrag van je kind(eren) weer
hanteerbaar te maken, zodat het weer plezierig is om met elkaar om te gaan. Tijdens de cursus komen
allerlei onderwerpen aan bod, zoals de oorzaken van druk gedrag, bevorderen van gewenst gedrag en
grenzen stellen. Er is volop de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders en
vaardigheden in de praktijk te brengen.
Alle ouders met een druk kind in de regio Hollands Midden zijn van harte welkom!
Datum en locatie
Data:
dinsdag 24 oktober, 31 oktober, 7 november en 14 november 2017
Tijd:
19.30-21.30 uur
Locatie: CJG Leiden Noord
Kosten: € 20,- per persoon (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).
Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl of via deze link

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus
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