September 2019
Hallo allemaal!
We zijn inmiddels in september beland, de temperaturen lijken te dalen en het vaste ritme van
school en werk is voor de meesten alweer heel gewoon. De groepen draaien allemaal en alles ziet
er inmiddels weer vertrouwd uit.
Aanstaande donderdag krijgen de leerlingen de kans om hun klas aan hun ouder(s) te laten zien.
Tijdens de informatie- en inloopavond kunt u tussen 18.30 u en 19.45 u terecht in de groep(en) van
uw kind(eren). Er zal net als vorig jaar geen schema zijn met tijden waarop u in de klassen terecht
kunt, dit is goed bevallen. De kinderen bereiden met hun klas deze avond voor, zodat zij u als echte
gastheren en –dames welkom kunnen heten. Op de informatiemarkt staan de volgende partners:
- Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
- Praktijk De Sleutel
- Praktijk De Tijgersprong
- VoorleesExpress (WijZijn Steenbergen)
- Slagwerkschool Brok
- Volharding Steenbergen met Spelenderwijs
- Zo kinderopvang
- LPS-KOM peuteropvang Pippi
- LPS-Breek4U tussenschoolse opvang
Uiteraard staat het Oudercomité er, waar u de vrijwillige ouderbijdrage kunt voldoen. Ook zal er
een kraam met gymshirts staan, deze zijn voor €10 (contant!) te koop.
Daarna (of nu al) volgen de kennismakingsgesprekken. Hiervoor kunt u deze week inschrijven,
mocht u dit nog niet gedaan hebben. Verderop leest u nog wat praktische informatie, graag ook
even aandacht voor de tekst over de vrijwillige ouderbijdrage.
Hieronder alle belangrijke data op een rijtje:
5 september
Informatie- en inloopavond (18.30 – 19.45 uur)
9 september
Kennismakingsgesprekken met nieuwe leerkracht(en)
17 september
STRAP-dag
27 september
Studiedag – leerlingen vrij
2 oktober
Verjaardagendag juffen en meneren (zie verderop)
10 oktober
Wensen- en verwachtingenavond ouders (19.30 – 21.00 u) aparte
uitnodiging volgt later

REGELZAKEN EN ACTIVITEITEN
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
De vrijwillige ouderbijdrage wordt aan het
begin van het schooljaar aan u gevraagd. De
gelden worden o.a. besteed aan:
Sinterklaasviering, Kerstviering, verjaardag van
de leerkrachten, Paasviering, sportdag en voor
diverse projecten. De ouderbijdrage is bewust
erg laag gehouden. Deze bedraagt voor
schooljaar 2019-2020 €15 per kind.

Nadrukkelijk wordt gezegd dat de
ouderbijdrage vrijwillig is. Wel willen wij ook
benadrukken dat we afhankelijk zijn van de
ouderbijdrage op het moment dat we een
presentje voor de kinderen willen kopen, een
versnapering etc. De inning wordt geregeld via
het Oudercomité, zij beheren de gelden,
publiceren per jaar een begroting en leggen
verantwoording af over de besteding. Deze

vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op rek.nr:
NL29RABO0148809561 t.n.v. Oudercomité
Gummarusschool te Steenbergen, graag
betalen onder vermelding van voor- en
achternaam kind en klas. U kunt het bedrag
ook voldoen bij het OC tijdens de informatieen inloopavond, dit kan contant of per PIN.
FIETSEN GRAAG IN DE REKKEN
We hebben een extra fietsenrek neergezet en
zijn er van overtuigd dat alle fietsen in de
rekken passen, banden hoeven niet in de
beugels maar graag wel in de rekken, zo weten
we zeker dat er voor iedereen een veilige
doorgang blijft en dat het er netjes uitziet. Wilt
u dit mee in de gaten houden wanneer u uw
kind brengt?
STRAPDAG
Dinsdag 17 september houden we weer onze
jaarlijkse Strapdag. Daarbij streven we ernaar
dat zoveel mogelijk leerlingen met de fiets of
te voet naar school komen.
Dit is gezond en beter voor het milieu.
VERJAARDAGENDAG
Het thema voor de verjaardagendag op
woensdag 2 oktober is ‘Reis mee!’ (vanuit de
Kinderboekenweek). Alle kinderen nemen die
dag gewoon hun eigen eten en drinken mee.

TER INFORMATIE
BELANGRIJKE SCHOOLDATA IN AGENDA
SOCIAL SCHOOLS
We hebben dit jaar schoolbrede agenda items
in de Social Schools Agenda gezet. Het gaat dan
om lesvrije dagen, vakanties, schoolfotograaf,
etcetera.
PRIVACYVOORKEUREN
U kunt via Social Schools de privacy voorkeuren
voor uw kind aanpassen. U gaat naar de
website en logt in. Kiest vervolgens
‘Administratie (mijn kinderen)’. Klinkt uw kind
aan en krijgt een scherm waarin u uw
voorkeuren aan kunt geven (per kind).

VAN ONZE PARTNERS
KLEDINGRUIL STEENBERGEN
Graag brengen wij het initiatief
Kledingruil Steenbergen onder
de aandacht. Een groep ouders
van de Pius X organiseert
regelmatig op woensdagmiddag
een kledingruilactie waarbij ouders
kinderkleding om kunnen ruilen voor een
maatje groter.
Zij zijn weer terug van vakantie en hopen dit
jaar weer veel mensen te mogen verwelkomen.
Wanneer:
- Woensdag 18 september 2019
13.00uur tot 14.30uur.
- Woensdag 23 oktober 2019 13.00uur
tot 15.30uur
- Woensdag 20 november 2019
13.00uur tot 15.30uur
Waar:
In de aula van basisschool Pius X
Adres:
Kapelaan Kockstraat 48,Welberg (ingang via
schoolplein)
Houdt de facebookpagina in de gaten.
THEMA AVONDEN CJG
Thema avond: plannen en
organiseren
Ieder mens heeft behoefte aan een planning,
maar hoe ga je hiermee om als je kind zelf ook
gaat plannen en organiseren? Wat mag je van
je kind verwachten? Wat mag je van jezelf
verwachten? En hoe kun je elkaar helpen.
Ben jij nieuwsgierig en sta je open voor tips,
kom dan naar deze avond. Geef je op
via info@cjgsteenbergen.nl
Wanneer: 18 september 19.00 tot 20.30 uur
Waar: CJG Steenbergen, Fabrieksdijk 6 in
Steenbergen
Doelgroep: Ouders van jongeren tussen de 8
tot 13 jaar.
Thema avond: De verslavende digitale wereld
Wat maakt deze wereld zo verslavend en
waarom is het (kinder/jongeren) brein hier zo
gevoelig voor? Hoe ga je hiermee om als
ouder? Hoe kom je erover in contact zonder in
het ‘gevecht’ te geraken?

Deze ouderavond staat in het teken van inzicht
krijgen in het digitale gedrag van uw
zoon/dochter en geeft handvatten om in
contact te blijven en eventueel bij te sturen op
(de mate van) digitaal gedrag.
Deze interactieve bijeenkomst wordt gegeven
door ervaringsdeskundige en psycholoog
Laurens Veltman
Wanneer: 1 oktober 2019
Waar: gemeentehuis Steenbergen
Tijd: Inloop 18.30 uur Start 19.00 uur
Geef u op via: j.velde@ggdwestbrabant.nl

!JES het brugproject (na echtscheiden)
Is een preventieve training voor kind & ouders,
na echtscheiden. Blijvend ouderschap, contact
tussen kind & ouders en het welzijn van
betrokkenen staat centraal. Door hiervoor zorg
te dragen, kan een kind zich zo goed mogelijk
blijven ontwikkelen, ondanks het meemaken
van deze ingrijpende gebeurtenis.
Trainingen voor kinderen van ongeveer 8 tot
12 jaar
 intake, 7 sessies + een follow-up
 Psycho-educatie jij en scheiden
 Omgaan met emoties en met de
veranderingen in het dagelijks leven
 Contact blijven houden met beide
ouders, maar ook rekening houden
met eigen wensen en verlangens
 De metafoor van de brug; samen met
ouders op een praktische manier vorm
geven aan de veranderingen na een
echtscheiding
Trainingen ouders
 Intake, 3 sessies en afrondend gesprek
 Psycho-educatie jij en scheiden
 Kind helpen contact te houden met
beide ouders, ondanks (soms heftige)
spanningen tussen ex-partners
 Blijvende ouderschap: expartnercollega-ouder
Aanmelden:
Via info@cjgsteenbergen.nl

PEUTER- EN KLEUTERVIERING
De St. Anna- en St. Christoffelparochie nodigen
u uit voor de peuter- kleuterviering op zondag
29 september om 11.00 uur in de Vredeskerk
te Steenbergen. Het verhaal van de viering is:
“De ark van Noach”.
Tijdens de Kerk op Schoot-viering staat het
verhaal van de Ark van Noach
centraal. Het Bijbelverhaal wordt in
scènes verdeeld: een paar zinnen
tekst, een toepasselijk liedje (op een
bekende peutermelodie) en een
‘belevingselement’, waarbij afwisselend
verschillende zintuigen worden aangesproken.
De familiekaars wordt aangestoken, er wordt
geluisterd naar een verhaal en er wordt
gezongen.
Iedereen is welkom bij deze laagdrempelige
viering, kinderen van 0-6 jaar met hun
(groot)ouders, broers en zussen, of ze nu actief
betrokken zijn bij de kerkelijke gemeente of
niet. Daarnaast is er na afloop van de viering
ruimte voor ontmoeting tussen de ouders met
koffie/thee/limonade en iets lekkers. Voor de
kinderen is er na de viering nog een
knutselactiviteit passend bij het thema.
Graag aanmelden voor deze viering i.v.m. de
organisatie, maar ook zonder aanmelding
bent u welkom. Als u iemand kent die deze
viering ook wel leuk zal vinden, mail de
uitnodiging dan gerust door.
par.secretariaat@sintannaparochie.com
De kinderen mogen zelf een speelgoeddier
voor bij de ark meebrengen.
We zien u graag op Zondag 29 september om
11.00 uur in de Vredeskerk.

