‘Uw kind is de toekomst, de toekomst is onze uitdaging!’

‘t Skittelnieuws, januari 2017 Hoogkarspel
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Wilt u reageren op ’t Skittelnieuws? Mail dan naar: m.miedema@skitteljacht.nl
Beste ouders,
En dan is 2016 alweer bijna voorbij! Een jaar vol positieve, maar ook minder leuke, gebeurtenissen.
Het overlijden van meester Albert heeft veel indruk gemaakt op iedereen in de school. En meester
Albert wordt ook nog steeds gemist. Zo was er dit jaar geen Sinterklaasverhaal van zijn hand.
Gelukkig zijn al zijn taken door de andere leerkrachten opgepikt en kon Sinterklaas nu ook weer op
bijzondere wijze verwelkomd worden in Westwoud.
Ook de (langdurige) weg naar de Samenwerkingsschool in Westwoud kostte alle betrokkenen veel
tijd en energie. En dit traject is nog steeds niet afgrond. Verderop in dit Skittelnieuws een stukje van
de MR waarin hier verder op ingegaan wordt.
In augustus heeft Wies, na lange afwezigheid wegens ziekte, aangegeven geen directeur meer te
willen zijn. Na de kerstvakantie start zij als leerkracht van een groep 7 op een van de andere scholen
binnen Present.

Juf Lucia
In het vorige skittelnieuws heeft u kunnen lezen dat we op zoek waren naar een oplossing voor de
grote kleutergroep op de locatie Hoogkarspel op de woensdag en de vrijdag. En die oplossing is
gevonden!
Op de woensdag en vrijdag zal juf Lucia Frederiks groep 1/2B draaien.
Juf Esther heeft aangegeven dat zij na de kerstvakantie meer aandacht aan haar gezin wil besteden.
Zij wordt na de vakantie op de maandag en dinsdag vervangen door juf Lucia.
Lucia gaat dus op de maandag en dinsdag in groep 3 werken en op de woensdag en vrijdag in 1/2B.
Ze is al op school geweest om de leerlingen door te spreken en ook is er al overleg geweest over het
reilen en zeilen in de betreffend groepen. Zij stelt zich elders in dit Skittelnieuws aan u voor.
Plusklassen.
Op de locatie Hoogkarspel is er een pilot gestart met een plusklas. Zowel de kinderen als de
leerkrachten en de ouders zijn erg positief. De kinderen leren leren. Er wordt rond een thema
gewerkt waarbij, naast aandacht voor het themaonderwerp, er veel aandacht is voor het aanleren
van vaardigheden zoals samenwerken, feedback geven, omgaan met kritiek, analytisch en/of creatief
denken, plannen.
Vanaf januari 2017 zal er ook op de locatie Westwoud gestart worden met een pilot plusgroep. De
ouders van de betreffende kinderen zijn op school geweest voor een ouderavond. Juf Kim zal met
deze plusleerlingen op de vrijdagmiddag aan de slag gaan.
Vrijwilligers in de school.
In 2016 hebben we het geluk gehad dat een groot aantal voormalige leerkrachten na hun pensioen
ons wilden helpen op school. Meester Piet, Juf Ank en juf Janny zijn onmisbaar voor de school bij het
ondersteunen van verschillende leerlingen.
Ook zijn we blij met juf Marjan. Zij is al lange tijd klasse assistent in de kleutergroepen. Op dit
moment ondersteunt zij de kleuterleerkrachten van de locatie Hoogkarspel.
Zonder hulp van deze vrijwilligers zou het onmogelijk zijn het passend onderwijs zo goed vorm te
geven als dat nu gebeurt!
Hondenpoep
Er ligt de laatste tijd erg veel hondenpoep rondom de school. Er zijn al verschillende ouders geweest
die aangegeven hebben daar veel last van te ondervinden. Ook tijdens het lopen naar de gymzaal is
het goed opletten geblazen omdat het trottoir vol ligt met hondenpoep.
We hopen dat iedereen er aan mee wil werken dat het rondom de school weer hondenpoep vrij
wordt!

Luizen moeders
In het vorige Skittelnieuws is een oproep gedaan voor luizenmoeders. Er zijn een aantal
aanmeldingen geweest maar het zou fijn zijn als er nog een paar ouders zich hierbij zouden willen
aansluiten zodat we na de kerstvakantie weer met de luizencontroles kunnen starten.
Namens het team van ’t Skitteljacht wens ik u een fijne kerstvakantie en alle goeds voor 2017!
Marianne Miedema
waarnemend directeur
OBS ’t Skitteljacht
Juf Lucia
Beste ouders en kinderen,
Mijn naam is Lucia Frederiks en ik mag na de kerstvakantie les gaan geven
aan de kinderen van groep 3 en de kinderen van groep 1/2B. Ik ben heel blij
dat ik deze kans kreeg aangereikt, nadat ik vorige week een dag had
ingevallen in groep 5/6. Ik heb toen een heel leuke dag gehad met de
kinderen en voelde me meteen welkom op ’t Skitteljacht.
De afgelopen 13 jaar heb ik les gegeven op andere scholen in het
basisonderwijs en na een kort uitstapje naar het voortgezet onderwijs heb
ik weer heel veel zin om met jongere kinderen aan het werk te gaan. Ik
houd erg van mooie teksten en spreuken en van verhalen voorlezen.
Thuis lees ik ook veel, kook ik graag en speel ik trompet en ik hoop die
hobby’s ook met de kinderen te kunnen delen.
Samen met mijn vriend Jeroen woon ik in Wognum, maar volgend jaar
zullen jullie mij vanuit Hoorn aan zien komen fietsen (als jullie op tijd op het
schoolplein staan). In mei verhuizen wij namelijk naar ons droomhuis in
Hoorn.
Ik wens jullie alvast een fijne kerstvakantie toe en kijk ernaar uit jullie te
ontmoeten in het nieuwe jaar!
Groeten, Lucia Frederiks
Fairtradeles
Groep 7 had fairtrade les bij SKIK. Dat was erg leuk en leerzaam. We gingen een filmpje kijken,
moesten antwoorden zoeken op verschillende vragen en deden nog een quiz die Dylan R. had
gewonnen. Halverwege kwam de burgermeester nog even langs om te kijken wat we gingen doen.
Toen we weer naar school gingen kregen we een tas mee met daarin 4 witte vellen. Daarmee gingen
we reclameposters maken. We waren niet de enige school die mee deed, het Pancratius deed ook
mee. Onze groep had gewonnen. Het groepje van Max, Jelmer, Kyra, Femke en Dylan R. had de

mooiste poster. Ze kregen een reep van Tony Chocolonely en een bon van De Wereldwinkel van 10
euro. Verder kreeg de hele klas nog een nieuwe bal.
Groetjes Dylan R. en Olivier

Verjaardagen januari
05 – 01 Marin
06 – 01 Amber
07 – 01 Demi
15 – 01 Caio
16 – 01 Jason
Abdikarim
17 – 01 Tristan
Jenna
19 – 01 Benten
23 – 01 Lara
26 – 01 Miga
28 – 01 Diana
29 – 01 Palita

Nieuws van de MR
Het is al bijna het einde van het jaar. Er is dit jaar toch heel wat gebeurd. Ook ten aanzien van de
nieuwe basisschool in Westwoud. Het bestuur van de stichting Present, waaronder onze school valt,
heeft de Medezeggenschapsraad gevraagd om de plannen tot samenvoeging goed te keuren. In deze
plannen zijn de verslagen van de 5 werkgroepen verwerkt, die in het begin van dit schooljaar veel
voorbereidend werk hebben gedaan. De verslagen van deze werkgroepen zijn ook terug te vinden op
de website. Een deel wat daarbij niet is mee genomen is het deel personeel. We weten wel dat de
nieuwe school zoals het nu staat zal gaan bestaan uit 6 groepen. Maar hoe de verdeling zal zijn per
groep is natuurlijk aan het team wat dan aan de slag gaat.
In januari 2017 is gepland dat we de definitieve handtekening gaan zetten onder de plannen. En dan
kan het echt beginnen. Dan zullen we er ons best voor doen om zo snel mogelijk het nieuwe team te
laten samenstellen.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de Medezeggenschapsraad.
Maar is natuurlijk veel meer gebeurd dit kalenderjaar. Wies Klaassen heeft besloten om als
groepsleerkracht verder te gaan bij Present. Daarmee zet ze een punt achter haar loopbaan als
directeur van ’t Skitteljacht. Marianne Miedema is gevraagd om nu als waarnemend directeur op te
treden. Daarin heeft ze toegestemd. En daarmee blijft Selma van Leeuwen intern begeleider. Zo blijft
in ieder geval de waarborg bestaan voor de continuïteit van ons onderwijs. In het begin van het

nieuwe jaar zal de procedure worden opgestart om definitief te voorzien in beide genoemde
functies.
Komende periode zal er ook versterking gevraagd worden voor de MR. Houdt u daarom ‘t
Skittelnieuws goed in de gaten.

Nieuws van de GMR
Aan: alle personeelsleden in dienst van Present;
alle ouders/verzorgers die een kind of kinderen hebben op een school van Present.
Betreft: GMR verkiezingen

Geacht personeelslid, ouder/verzorger,
U bent waarschijnlijk bekend met de Medezeggenschapsraad bij u op school. Maar velen van u zullen
waarschijnlijk nog niet zo veel gehoord hebben over de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) van Present. Present bestaat uit 9 basisscholen (12 locaties) in de gemeenten Drechterland,
Enkhuizen, Stede Broec, Andijk en Wervershoof. Elk van deze scholen heeft een eigen MR waarin
zowel leerkrachten als ouders zitting hebben.
In de MR worden de zaken besproken die te maken hebben met het beleid van de school en de
praktische uitvoering ervan op de school. De GMR is een overkoepelende medezeggenschapsraad die
contacten onderhoudt met de diverse MR-er van de negen scholen. Zij behandelt de zogenaamde
‘bovenschoolse’ zaken: zaken die voor alle, of een meerderheid van de scholen van belang zijn. De
GMR adviseert het bestuur met betrekking tot voorgenomen besluiten en dient op sommige punten
instemming te verlenen aan besluiten, alvorens deze verder uitgevoerd kunnen worden. De GMR
werkt met vier kiesdistricten. Vanuit elk kiesdistrict wordt één kandidaat voor de personeelsgeleding
en één kandidaat voor de oudergeleding gekozen. In totaal komt het aantal leden voor de GMR
daardoor uit op acht, vier leden personeelsgeleding en vier oudergeleding. De verdeling van de
kiesdistricten vindt u in de bijlage.
Alle personeelsleden van de stichting en alle ouders/verzorgers die hun kind(eren) op één van de
scholen hebben, kunnen en mogen zich verkiesbaar stellen. De MR-en uit een district kiezen
gezamenlijk hun vertegenwoordigers vanuit beide geledingen. De verschillende MR-en van de tien
scholen zullen door middel van stemming de kandidaten die zich verkiesbaar stellen kiezen. De
zittingsperiode in de GMR is vervolgens drie jaar. Gemiddeld vergadert de GMR ongeveer zes keer
per jaar.
Het zou natuurlijk geweldig zijn als vele personeelsleden en ouders zich zo betrokken voelen bij de
school en dus bij Present, dat zij zich verkiesbaar stellen. En wij rekenen natuurlijk op u! Want
meepraten in de GMR is niet alleen nuttig en heel belangrijk, maar ook leuk en interessant. Een ieder
die het openbaar basisonderwijs in onze regio een warm hart toedraagt, kan en mag zich
aangesproken voelen.

Met vriendelijke groeten namens de GMR, Kees van Langen, Elly Tang

De verkiezingsprocedure zal volgens het volgende tijdspad verlopen:
*
Deze week ontvangen alle leden van het personeel en alle ouders/verzorgers deze brief
waarin zij op de hoogte worden gesteld van de bijzonderheden rondom de GMR verkiezingen.
*
Vanaf maandag 9 januari 2017 is het mogelijk om u officieel verkiesbaar te stellen voor de
GMR. Dit doet u door een mail te sturen waarin u verklaart dat u zich verkiesbaar stelt voor de GMR.
Tevens vermeldt u uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, en of u ouder/verzorger of
personeelslid bent. Ook de naam van de school waar u als ouder of personeelslid bij betrokken bent,
graag vermelden. Dit mag u mailen
naar: gmr@openbaaronderwijspresent.nl<mailto:gmr@openbaaronderwijspresent.nl>
*

Tot 6 februari 2017 kunt u zich verkiesbaar stellen bij de secretaris van de kiescommissie.

*
Op 6 maart 2017 zal een brief worden verstuurd naar alle leden van de MR-en van
de scholen. In deze brief stellen wij de verkiesbare kandidaten aan hen voor. Tevens zullen de MRleden een stembiljet ontvangen waarop zij hun stem kunnen uitbrengen.
*
De uiteindelijke verkiezingen vinden plaats op 13 maart 2017, uiterlijk op die dag dienen de
MR-leden hun stembiljet te hebben geretourneerd naar de secretaris van de kiescommissie.
*
De verkiezingsuitslag wordt bekend gemaakt op 17 maart 2017 aan alle
verkiesbare kandidaten en aan de MR-en van de scholen. Ook alle andere betrokken partijen zullen
zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van de verkiezingsuitslag.
*
Het is ook altijd mogelijk een GMR vergadering bij te wonen. Voor het aanvragen van het
jaarverslag 2015 of meer informatie kunt u een mail sturen naar
gmr@openbaaronderwijspresent.nl<mailto:gmr@openbaaronderwijspresent.nl>
De verdeling van de kiesdistricten is als volgt:
*
kiesdistrict 1 bestaande uit de leden van het personeel werkzaam op de scholen ’t Padland,
Jan Luykensschool, Roelof van Wienesse , alsmede de ouders/verzorgers van de leerlingen die zijn
ingeschreven op deze scholen.
*
kiesdistrict 2 bestaande uit de leden van het personeel werkzaam op de scholen
‘t Skitteljacht, Piramide en Dijkwerkers, alsmede de ouders/verzorgers van de leerlingen die zijn
ingeschreven op deze scholen.

*
kiesdistrict 3 bestaande uit de leden van het personeel werkzaam op de scholen Klim Op en ’t
Vierspan (locatie Woud en Wendel), alsmede de ouders/verzorgers van de leerlingen van
deze scholen.
*
kiesdistrict 4 bestaande uit de leden van het personeel werkzaam op de scholen Het Driespan
en de Tweemaster, alsmede de ouders/verzorgers van de leerlingen die zijn ingeschreven op deze
scholen.

Nieuws vanuit de ouderraad
Op 9 november 2016 vond de jaarvergadering van de ouderraad van 't Skitteljacht plaats. Enkele
ouders en leerkrachten toonden interesse in deze bijeenkomst. Heidy presenteerde de financiële
resultaten. Het goede nieuws is dat de ouderraad ook dit jaar weer netjes binnen de budgetten is
gebleven. Er is zelfs weer wat overgehouden. Eigenlijk gebeurt dit al vele jaren, waardoor de
rekening van de ouderraad aardig in de plus staat. Op de vergadering is besloten om een deel van dit
vermogen te investeren in zaken waar de kinderen direct plezier/profijt van hebben. Onder andere
worden er buitenspeelattributen aangeschaft en zal de ouderraad bijdragen aan
“themaprojecten” die de school organiseert voor de kinderen.
We kijken terug op een heel mooi sinterklaasfeest. De ouderraad heeft samen met de leerkrachten
een rol in de voorbereiding en uitvoering gehad. Daarnaast heeft de ouderraad, dus eigenlijk dankzij
u, financieel kunnen bijdragen om bepaalde zaken hiervoor aan te schaffen.
Inmiddels zijn we alweer druk bezig met de voorbereiding van het kerstfeest op 22 december. Ook
hier draagt de ouderraad bij aan enkele boodschappen die gedaan dienen te worden. Uw
ouderbijdrage wordt dus goed gebruikt om van verschillende feestjes een geslaagde dag te maken.
Heeft u al gezien hoe mooi de school weer versierd is?
Cristel doet dit al jaren samen met haar decoratiegroep. Indien u hier deel van wilt uitmaken, laat het
gerust weten!
De ouderraad wenst u alvast een heel fijne kerstvakantie!
ANWB Streetwise komt op bezoek!!
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom
hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op vrijdag 20 januari 2017 naar onze school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle
leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en
geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en
rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk
zo veel mogelijk nagebootst.

De vier onderdelen zijn:
·Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen
van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.
·Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig
oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.
·Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg
van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
·Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en
fietsbeheersing.
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op
de site.
http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!!
Team ‘t Skitteljacht

Activiteiten bij Volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel in December 2016/ januari 2017:
Op donderdag 5 jan. 2017 van 14 – 16 uur:
wetenschapsmiddag met leuke natuurkundige proefjes voor jeugd vanaf 10 jaar.
Binnenkort hier meer over op de homepage:
www.volkssterrenwachtorion.nl . Van te voren aanmelden tot 4 jan. 2017:
secretariaat@volkssterrenwachtorion.nl of via 06-48850445
Op vrijdag 6 jan. 2017
van 13 – 17 uur : Extra publieksopenstelling en planetariumfilmvoorstellingen
Om 13 en 14 uur de film: Op zoek naar de chocoladeplaneet en
om 15 en 16 uur: Dinosaurs at dusk.
De films zijn Nederlands gesproken en leuk voor zowel jeugd vanaf 4 jaar als volwassenen.
Voor de sterrenwacht is de toegang gratis en hoeft er van te voren niet te worden
aangemeld.
Voor de filmvoorstellingen kan er worden aangemeld via 06-48850445. Toegangsprijs voor
jeugd t/, 12 jaar € 3,-- p.p.; volwassennen € 5,-- p.p.
Op vrijdag 6 jan. 2017 van 19 – 122 uur. : kijkavond en in het
planetarium vanaf 19.00 het verhaal over de Ster van Betlehem
en presentaties over sterrenkunde en ruimtevaart.Toegang: gratis; er hoeft niet van te voren
te worden aangemeld.
Het bezoekadres van Orion is: Veilingweg 21b in Bovenkarspel
( op de 1e verdieping van Het Streekbos Paviljoen in het natuurgebied het Streekbos) . Voor
informatie kan er uiteraard altijd contact worden opgenomen via 06-48850445.
Op zondag 8 en 22 jan. 2017: publieksopenstelling van 13 –17 uur. Toegang gratis.
Vanaf 1 jan. 2017 is Orion op de zondagmiddagen open elke maand op de 1e en 3e zondag
van 13 – 17 uur.

Bezoek op afspraak
Bezoekers zijn ook van harte welkom op afspraak in Volkssterrenwacht Orion (buiten
bovenstaande publieksopenstellingen om) voor een rondleiding en/of een
planetariumfilmvoorstelling zowel overdag als ‘s avonds alle dagen van de week vanaf 10.00
uur), dus ook in de kerstvakantie.
Bel voor info naar 06-48850445.

Drechterland De aanschuiftafel Woensdag 11 januari 2017
Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente Drechterland
Op naar zelfstandigheid: “Kijk eens wat ik al kan!”

Schuif maar aan…… u bent van harte welkom en
Zelfstandigheid is één van de belangrijkste vaardigheden die u uw kind kan mee geven. Het besef dat
je jezelf wel redt maakt je sterk en vol zelfvertrouwen.
Er bestaan grote verschillen tussen kinderen als het gaat om zelfstandigheid. Er zijn kinderen die hun
zaakjes het liefst zelf willen regelen. Biedt een vader of moeder hulp aan, dan weigeren ze die heel
stoer. Ze zijn er trots op om dingen zelf te kunnen, al zitten de laarzen verkeerd om en zit de broek
achterstevoren. Andere kinderen hebben liever dat de ouders alles voor hen doet. Ze lijken
gemakzuchtig. Misschien beheersen ze bepaalde handelingen nog niet. Of missen zij de drang om
nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen? Gaat zelfstandig worden nu vanzelf of kan ik mijn
kind daarbij helpen? Wat kan een kind op welke leeftijd? Verwacht ik te veel of te weinig? Deze en
nog veel meer vragen kunnen u af en toe enorm bezighouden. Kom daarom luisteren naar tips en
ervaringen van andere ouders en stel uw vragen.
……… neem gerust iemand mee!
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:

Voor alle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de oppas).
De aanschuiftafel Op naar zelfstandigheid “Kijk eens wat ik al kan!”
Openbare Basisschool 't Skitteljacht, Dres 2-4 in Westwoud.
Woensdag 11 januari 2017 van 8.45u tot ± 10.30u Inloop vanaf 8.30u.
Door Caroline van Duuren , uw Ouder Kind adviseur gemeente
Voor vragen mailen naar c.vanduuren@drechterland.nl of bellen 0647462377

Creatieve workshop voor kinderen van 1,5 tot
5 jaar
Kom tekenen, smeren, schilderen, spelen en krassen.
Op woensdag 4 januari 2017 wordt een creatieve
workshop voor kinderen van 1,5 tot 5 jaar georganiseerd in
de ruimte van Brede School de Paraplu. Tijdens de
workshop gaan de kinderen vrij aan de slag. Er wordt geen
opdracht gegeven.
De nadruk ligt op het ontdekken en onderzoeken van materialen. Denk aan materiaal als dozen,
dingen uit de natuur, lijm, verf, potloden, scheerschuim. Bij jonge kinderen (1,5 tot 3 jaar) bent u als
ouder aanwezig bij de workshop.
Er wordt gewerkt met een kleine groep van maximaal 6 kinderen. De kosten zijn € 2,50 per kind.
Onder begeleiding van Judy Bijman, leerkracht basisschool.
Data: woensdag 4 januari 2017
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Plaats: Sluisweg 4 Hoogkarspel (Brede School
de Paraplu, naast sporthal de Sluis)

Aanmelden voor deze leuke workshop doe je
via: www.bredeschooldeparaplu.nl
Voor info:
https://www.facebook.com/kinderatelierblauwblauw/

Beter omgaan met pubers
Cursus over het opvoeden van een puber
Als kinderen in de pubertijd komen wordt opvoeden een extra uitdaging. De puberteit is een
spannende fase waarin kinderen grote veranderingen doormaken, zowel uiterlijk als innerlijk. De
puber zet zich af tegen zijn ouders, wil zelf bepalen hoe hij eruit ziet, met wie hij omgaat en hoe laat

hij thuiskomt. Ouders moeten wennen aan het feit dat hun kind volwassen wordt en zich van hen
losmaakt. Door op een andere manier met elkaar om te gaan kunnen ouders het contact met hun
kind verbeteren.
In deze cursus krijgen ouders informatie over de ontwikkeling die een puber doormaakt en leren zij
omgaan met een nieuwe opvoedingssituatie. De thema’s die onder andere aanbod komen zijn: de
ontwikkeling tussen ± 11 en 18 jaar, het omgaan met conflicten, hoe kijkt een puber naar zichzelf en
wat kunnen ouders doen om de communicatie, band met hun puber te verbeteren.
Belangrijke onderdelen van de cursus zijn: het oefenen van nieuwe vaardigheden en het uitwisselen
van ervaringen met andere ouders. Vooral het laatste vinden de ouders heel prettig, omdat ze
ervaren dat niet alleen zij af en toe met hun kind over hoop liggen. Het is ook een cursus die
problemen helpt te voorkomen.
Deze cursus wordt gegeven door Elles van Amstel en Caroline van Duuren (Ouder Kind adviseur
gemeente Drechterland.
Cursus Beter omgaan met pubers in Drechterland
Voor wie?

Voor álle ouders en andere opvoeders met kinderen in de gemeente
Drechterland.

Wanneer?

Maandag 30 januari, 6, 13, 27 februari, 6, 13, 20 maart.
Laatste bijeenkomst i.s.m. Stichting de Brijder
Start 19:30 tot 21:30 uur
Dorpshuis "Het Centrum" Twijver 66 Venhuizen
Caroline van Duuren c.vanduuren@drechterland.nl .Aanmelden mogelijk
tot 13 januari. ( max. 16 p.)
de koffie/thee en de huur. Graag gepast €12,00 voldoen bij de eerste
bijeenkomst.

Hoe laat?
Waar?
Opgeven bij
Bijdrage aan

Caroline geeft ook in 2017 aanschuiftafels in uw gemeente. Houdt daarom de nieuwsbrieven van de
school in de gaten. Of mail voor een uitnodiging: c.vanduuren@drechterland.nl

U bent van harte welkom!

