Nieuwsbrief
Groep 5/6
Groep 5/6 heeft zelf het initiatief genomen om bewuster met het milieu bezig te zijn. Super
goed van ze. Hierbij 4 foto’s zodat u kunt volgen wat ze precies bijhouden.

Avond4daagse: Doe jij ook mee?
Hoera! De Avond4daagse gaat weer van start. Ook dit jaar maak jij er met de Home Edition
jouw eigen (coronaproof) feestje van. Met een speciale app die routes aanmaakt én je
onderweg verrast met leuke berichten. En natuurlijk krijg je na afloop de officiële
Avond4daagse medaille! Meedoen kan van 29 maart t/m 30 juni. Doe jij ook mee? Schrijf je
dan nu in!

Sportdag
We kregen een berichtje van de sportdag organisatie:
Helaas gaan de sportdagen in mei niet door i.v.m. de huidige coronamaatregelen. Ze zullen
volgende maand contact met ons opnemen om te kijken of er later in dit schooljaar een
(coronaproof) sportdag georganiseerd kan worden voor groep 8. We duimen ervoor.

Voorstellen Juf Lieke
Graag stel ik mij aan u voor! Ik ben Lieke Splinter, 42 jaar, geboren in
Amsterdam en woon alweer 10 jaar in het mooie Babyloniënbroek. Ik
ben getrouwd en moeder van 2 zonen van 8 en 10 jaar. In mijn vrije tijd
ben ik het liefst actief bezig. ‘s Zomers maak ik graag een ritje op de
racefiets of skeelers. In de wintermaanden geef ik schaatstraining in
Breda aan de jeugd bij de IJsvrienden en rij ik ook zelf mijn rondjes in de
marathoncompetitie. Uitgebreid koken of een goed boek lezen op de
bank, dat doe ik ook graag.
Sinds 2002 ben ik werkzaam in het onderwijs, in die jaren heb ik een goedgevulde rugzak aan
ervaring opgebouwd. De afgelopen 10 jaar werkte ik in het voortgezet speciaal onderwijs in Breda,
als leerkracht en begeleider passend onderwijs. Omgaan met verschillen, elk kind “zien” en eruit
halen wat erin zit, dat is waar mijn hart naar uitgaat!
Sinds augustus werk ik voor Stroomm en inmiddels ben ik alweer een aantal weken aan het
inwerken op OBS Den Boogerd. Na de meivakantie kom ik het team versterken en zal ik de IB
taken van Marjoleine en Mieke overnemen. Een uitdaging waar ik ontzettend veel zin in heb op
deze kleine school waar met veel passie en bevlogenheid wordt gewerkt aan grote uitdagingen.
Binnenkort hoop ik u allen te ontmoeten!

Format Nieuwsbrief
Helaas was het door een technische storing deze keer niet mogelijk om de nieuwsbrief in
Publisher te maken. Hopelijk lukt het de volgende nieuwsbrief weer wel.

Nieuwsbericht voor ouders
Gezondheidsonderzoek JGZ voor 10/11 jarigen
__________________________________________________
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool
Binnenkort komt de doktersassistente op school voor een gezondheidsonderzoek van alle 10/11jarigen. De doktersassistente vertelt aan de kinderen hoe het onderzoek gaat. Daarna haalt zij de
kinderen een voor een uit de klas. De doktersassistente meet en weegt het kind. De ogen en oren
worden alleen onderzocht als daar twijfels over zijn. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan.
Ouders zijn bij dit onderzoek niet aanwezig. Is er bezwaar tegen het onderzoek? Dan kunnen ouders
contact opnemen met de JGZ.
Corona-maatregelen
Wij maken goede afspraken met de school van je kind en wij werken volgens de landelijke richtlijnen.
We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. En we houden het onderzoek zo
kort mogelijk.

-

-

Mijn Kinddossier
De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal.
In Mijn Kinddossier:
kunnen ouders online een vragenlijst invullen;
kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen;
kunnen ouders afspraken bekijken;
staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind.
Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD.
Meer informatie staat op www.ggdgelderlandzuid.nl/mijnkinddossier.
Ouders die geen gebruik maken van Mijn Kinddossier
krijgen van tevoren een brief met informatie over het onderzoek en twee vragenlijsten,
kunnen de vragenlijsten in een gesloten envelop inleveren bij de leerkracht,
krijgen achteraf een brief met de resultaten van het onderzoek.
Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig heeft.
Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Vragen over het kind
Ouders kunnen altijd ook zelf de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige benaderen.
Bijvoorbeeld als er vragen zijn over de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling van het kind. Of als
er twijfels zijn, bijvoorbeeld of het kind goed hoort en ziet. Of als er zorgen zijn op school of thuis.
Neem dan contact met ons op.
Contact en informatie
Zijn er vragen of opmerkingen? Is er behoefte aan een advies, een afspraak maken of meer
informatie?
De afdeling Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en
van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.
Website
Op onze website www.ggdgelderlandzuid.nl bij ‘Jeugd & Opvoeden’ staat meer informatie over de
Jeugdgezondheidszorg. Ook vind je hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de
gezondheid van kinderen.

