Keek op de week
26 november 2021

Keek op de week - week 48
Informatie
• Aangescherpte protocollen m.b.t. hulpouders
Helaas kunnen wij door de aangescherpte maatregelen voorlopig geen
hulpouders (leesouders, bibliotheekouders, hulp in de stamgroep enz.) in school toelaten.

•

•

Wij vinden dit natuurlijk heel jammer, zodra dit weer kan doen wij graag opnieuw een
beroep op jullie.
Maatregelen n.a.v. de persconferentie 26/11/2021
Over de eventuele gevolgen voor school n.a.v. de persconferentie van vrijdag 26 november
zullen we zo spoedig mogelijk communiceren.
Voor de bovenbouw leerlingen en ouders
o Op de laatste bladzijde van deze Keek vind je een flyer van Uithoorn voor elkaar over
de puberteit.
o Heel veel activiteiten in Uithoorn zijn te vinden via deze link:
Activiteiten - TeamSportservice Videt (videt-uithoorn.nl)

Aandachtspunten
• Overblijf 'moeders' (m/v) gezocht!
Solidoe/’t Startnest is op zoek naar:
Vrijwilligers voor de TSO
We zijn op zoek naar invalkrachten voor de overblijf op school op maandag, dinsdag,
donderdag of vrijdag, van 11:45 tot 12:45 uur.
Meer informatie bij de TSO-coördinator: Eva Poupa: 06 – 25121647

Maandag 29 november
Stamgroep
Allen

Onderwerp
OKA aanwezig

Inhoud
Vandaag is Anne, de ouder- en kindadviseur, aanwezig van
14:30 tot 16:00. Wil je haar spreken maak dan een
afspraak via 06 30778552, a.van.dijk@mee-az.nl

Dinsdag 30 november
Stamgroep
Bovenbouw

Onderwerp
Surprises

Konartel

Stamgroepleider
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Inhoud
Vanaf dinsdagmiddag kunnen de surprises in de
stamgroep worden neergezet. Natuurlijk mag dit ook op
woensdagochtend bij aanvang van de dag.
Vandaag staat Angela Spanbroek voor de groep.

Woensdag 1 december
Stamgroep
Allen

Onderwerp
Sinterklaasfeest

Bovenbouw

Geen gymnastiek

Inhoud
Vandaag vieren wij in de groepen Sinterklaas. Wegens alle
coronamaatregelen zullen wij de Sint niet buiten
opwachten. De kinderen hebben vandaag geen
tussendoortje nodig.
Vanwege het Sinterklaasfeest heeft de bovenbouw geen
gymnastiek vandaag en houden we de gewone
schooltijden aan.

Donderdag 2 december
Stamgroep
Buitelgans

Onderwerp
Stamgroepleider

Inhoud
Vandaag staat Angela Spanbroek voor de groep

Onderwerp
gymschoenen

Inhoud
Vandaag is er gym. De kinderen hebben gymschoenen
nodig.

Vrijdag 3 december
Stamgroep
Paradijsvogel

Help, de puberteit begint!

Rond het tiende levensjaar kan de puberteit zijn intreden doen. Meestal is dit bij meisjes eerder dan
bij jongens. Veel pubergedrag snap je als ouder beter als je weet dat het puberbrein nog ‘under
construction’ is. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom pubers zo vreselijk zwart-wit denken, niet goed
kunnen plannen of opruimen en waarom vroeg opstaan soms onmogelijk lijkt. Aan de andere kant
ontwikkelen pubers heel mooi creativiteit, lef, humor en overtuigingskracht. Ook vriendschappen
aangaan en het uitpuzzelen bij wie ze wel of niet aansluiten hoort bij deze periode. Dit alles is een
gevolg van een stel hersens in ontwikkeling.
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Als ouder kan je jezelf betrappen op het roepen van: ‘Kom eens achter dat scherm vandaan en ga
lekker buiten spelen’ of ‘Denk nou eens na!’, maar helaas kunnen pubers dat niet altijd even goed en
daar is de rol van de ouder weggelegd.
Ieder kind en elk gezin is uniek. Iedere levensfase of verandering vraagt weer andere vaardigheden
van ouders. Zo ook tijdens de puberteit van uw kind. Mocht u vragen hebben of zien dat uw kind wat
ondersteuning kan gebruiken, kunt u contact opnemen met de Ouder- en kindadviseurs. De Ouderkind adviseurs van deze school is:

Anne van Dijk
a.van.dijk@mee-az.nl
06-30778552
Werkdagen: maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
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