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Belangrijke data:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 september 13:30-15:00 inloop spreekuur Betty Wijdeven (jeugdprofessional)
12 en 13 september, geen internet
17 en 19 september kennismakingsgesprekken
17 september 13:00-15:00 inloop spreekuur Betty Wijdeven (jeugdprofessional)
20 september groep 5 deelname Keep it clean day
2 oktober t/m 11 oktober: Kinderboekenweek
9 oktober 13:00-16:00 Bijeenkomst De Appel van de toekomst.
14 t/m 18 oktober herfstvakantie
22 oktober: Ouderraad en Algemene ledenvergadering

Meedenken over de toekomst
Beste ouders/verzorgers,
De toekomst van uw kind(eren) ligt in een snel veranderende samenleving. Wat deze toekomst gaat brengen is
vaak moeilijk te voorzien. Toch hebben wij de opdracht om samen met u, uw kinderen zo goed mogelijk voor te
bereiden op deze toekomst! Daar ligt een uitdaging. Wat hebben de kinderen bijvoorbeeld nodig om de
beroepen van de toekomst te kunnen uitvoeren? Welke vaardigheden en kennis hebben ze nodig om zich te
kunnen redden in de toekomstige maatschappij? Welke basis kunnen wij samen leggen en hoe kunnen we deze
het beste vormgeven? Vragen, waarop wij samen met u hopen passende antwoorden te vinden!
Op woensdag 9 oktober tussen 13:00 en 16:00 gaan we van start met het maken van onze toekomstplannen
voor KPO kindcentrum De Appel. (missie en visie)
Naast alle leerkrachten, zullen ook collega’s van de peutergroep, kinderopvang en organisaties uit de wijk
aansluiten. De stem van u als ouder mag hier natuurlijk niet ontbreken!
Sluit u aan?
U kunt zich opgeven via de leerkracht of pedagogisch medewerker van de groep van uw kind(eren) of u kunt
mij ook mailen: directie@deappelkpo.nl.
Wij hopen op uw betrokkenheid!
Met vriendelijke groet,
Josien Kats

Even voorstellen…

Opvoeden is leuk, uitdagend en spannend. Het is goed om te weten dat je er als ouder niet alleen voor staat!
Heb je als ouder of verzorger een kleine of grote vraag over opvoeden of opgroeien? De jeugdprofessional kan
helpen.
Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kunt u met uw vragen in eerste instantie terecht bij het
consultatiebureau. Daar zijn ook inloopspreekuren.
Voor kinderen vanaf 4 jaar kunt u uw vraag stellen aan de jeugdprofessional die als contactpersoon verbonden
is aan de school van uw kind.
Als jeugdprofessional werk ik vanuit de vraag van u als ouder en het kind. Dit kunnen
vragen zijn over gedrag, verlies, social media, pesten, weerbaarheid of wanneer u zich als
ouder zorgen maakt over uw kind. Ik werk nauw samen met de jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang, peuterspeelzaal het onderwijs en de huisarts. De jeugdprofessional zorgt
voor de verbinding tussen kind, gezin, school, zorg en hulpverlening. Tijdens het spreekuur
geef ik advies geven en denk ik met u mee.
Mijn naam is Betty Wijdeven en ik heb dit schooljaar regelmatig spreekuur op basisschool
de Appel.
Spreekuur
Het spreekuur is afwisselend op dinsdag of donderdag middag. De data en tijden zijn te vinden in de
schoolkalender.
Waar kunt u mij vinden?
U kunt mij vinden in een van de spreekkamers op de eerste verdieping. (gelijk bovenaan de trap, ingang gele
deur) U kunt gewoon binnenlopen.
Contactgegevens.
U bereikt ons ook via het algemene telefoonnummer van de Gemeente Roosendaal 140165. U wordt dan
doorverbonden met een van mijn directe collega’s. Mailen kan ook. Ons mailadres is;
info@wegwijsroosendaal.nl
Met vriendelijke groet,
Betty Wijdeven,
contactpersoon van basisschool de Appel.

Nieuws uit de peutergroepen
Op de peutergroep zijn we allemaal al weer helemaal gewend.
Er waren de eerste weken nog wel juffen ziek of op vakantie, maar iedereen heeft toch zijn plaats weer
gevonden in de groep. De tuin is inmiddels gesnoeid en van onkruid ontdaan, dus we kunnen weer lekker
fietsen, rennen en rondsjouwen buiten.
Juffrouw Marsha heeft heel de zomervakantie doorgewerkt op andere locaties binnen Kober, dus die gaat van
16 september tot 4 oktober nog genieten van een welverdiende vakantie. Juf Rachida zal haar komen
vervangen.
Project Welkom
Tijdens project Welkom hebben we met de kinderen gekeken welke vaste liedjes, momenten en afspraken we
ook al weer hebben op de groep.
De ouders willen we er nog op wijzen dat de peutergroep om 08.30 begint en om 11.50 eindigt. De deur gaat al
wel open om 11.45 omdat sommige ouders om 12.00 alweer op een ander plek moeten zijn.
Project Mensen
Vanaf 2 september zijn we gaan spelen en werken met het project Mensen. Altijd leuk om samen te kijken wie
er groot is (de juf) en wie nog klein (de kinderen, of een babybroertje of zusje). En natuurlijk ontdekken we ook
welke lichaamsdelen we allemaal hebben. Hoofd, nek, schouders, borst, buik, armen, handen, benen, knieën,
voeten, rug, en ja hoor, ook allemaal billen! En je kunt er ook zoveel mee. Zwaaien, draaien, buigen, schoppen
(tegen een bal natuurlijk), springen, rennen, dansen, en gelukkig ook rustig zitten om weer een beetje uit te
rusten.
De ouders kregen tijdens de speciale spelinloop op 9 en 10 september informatie en tips voor thuis over het
thema Mensen.
Project Eten en Drinken
Op 23 september zullen we starten met het project Eten en Drinken. We zullen dan een winkel hebben in het
lokaal waar we boodschappen kunnen doen. En we gaan natuurlijk lekker dingen proeven samen. Hierbij wordt
uiteraard rekening gehouden met allergieën, dieet, en voedselvoorschriften vanuit geloof.
Ouders krijgen tijdens de speciale spelinloop op 24 en 25 september informatie over project Eten en Drinken.
Kinderboekenweek
Van 2 t/m 13 oktober is het Kinderboekenweek. Hier zullen we op de peutergroep ook aandacht aan besteden.
Het thema is Reis mee!
We gaan dus vooral boeken lezen over voertuigen, zoals auto’s, fietsen, motoren, vliegtuigen en misschien zelfs
wel raketten.

TSO vrijwilligers gevraagd

De schoolsportvereniging is gestart!
Vorige week is de schoolsportvereniging gestart met het aanbieden van de lessen.
Het is altijd mogelijk om een proeflesje mee te doen en daarna pas te beslissen of je mee wilt doen!
Op maandag verzorgt juf Fanny weer de beweeglessen voor groep 5 t/m 8
Op dinsdag zijn er lessen van een speciale nieuwe dansjuf voor de kinderen van groep 1 t/m 4 en op donderdag
geeft meneer Sjoerd beweeglessen aan de kinderen van groep 1 t/m 4.
Meer informatie kunt u vinden op onze website!
We maken er weer een sportief jaar van!

Enquête tijdens kennismakingsavond
Tijdens de kennismakingsmiddagen/avonden krijgt u van de juf of meneer van uw kind(eren) een enquête over
de mogelijkheden van kinderopvang en ook een vraag over de schooltijden. Wij vragen u deze enquête in te
vullen, zodat wij u als klant van de school en de peutergroepen zo goed mogelijk kunnen tegemoetkomen in de
toekomst. Mocht u het beantwoorden van de vragen lastig vinden dan zijn juf Josien, juf Astrid en een van de
peutermedewerksters tijdens de kennsimakingsgesprekken anwezig op school om u hierbij te helpen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

