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t/m 29 februari 2020

-

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari: Stakingsdagen. School gesloten
Maandag 3 t/m woensdag 5 februari: toetsweek met enkele dagen verlengd i.v.m. staking
Woensdag 5 februari: De koffieochtend komt te vervallen
Donderdag 6 februari: Kinderen krijgen hun rapport mee
Woensdag 12 en donderdag 13 februari: Oudergesprekken. Zie info verderop
Donderdag 20 februari: Ochtend: Carnavalsviering voor alle groepen. Middag alle groepen
vrij. Zie hieronder.
Vrijdag 21 februari: Studiedag, alle groepen vrij
24 t/m 28 februari: Carnavalsvakantie

Rapporten:
Volgende week donderdag, 6 februari, krijgt uw kind rapport 1 mee naar huis. In de week daarna
zijn alle oudergesprekken.
- Voor de groepen 1 en 2 zijn deze gesprekken facultatief, de kleuterjuffen nodigen zelf de
betreffende ouders uit, ouders die geen uitnodiging krijgen maar wel graag een gesprek
willen kunnen altijd zelf even contact opnemen met de leerkracht om een afspraak te
maken.
- Voor de groepen 3 t/m 7 zijn het reguliere rapportgesprekken en voor groep 8 zijn het
adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs.
De tijden:
- woensdag 12 februari van 13.30 uur tot 17.00 uur en van 18.30 uur tot 20.30 uur.
- donderdag 13 februari van 15.30 uur tot 17.00 uur en van 18.30 uur tot 20.30 uur
De uitnodigingen voor de gesprekken van groep 3 t/m 8 worden maandag 3 februari geopend om
12.00 uur. Sluiting 7 februari om 16.00 uur. U ontvangt de uitnodiging via social schools.
Tot slot: De lay-out van de rapporten is vernieuwd. Wij hopen dat u het mooi vindt!

Carnaval
Carnaval staat weer bijna voor de deur. Alle kinderen mogen donderdag 20 februari verkleed naar
school komen. Op school is er de afspraak dat kinderen geen speelgoedwapens en
serpentinespuiten mee mogen nemen. Confetti en gewone serpentine zijn wel toegestaan. Meer
informatie ontvangt u binnenkortvan de werkgroep carnaval.
De hal van de school is inmiddels feestelijk versierd door enkele leden van de ouderraad. Het ziet
er weer gezellig uit!
Op woensdag 5 februari zal hier op school worden onthuld wie dit jaar de jeugdprins en prinses
van het Lorrenest en Lorredurp zullen zijn. Alaaf!

Uit de ouderraad: herinnering ouderbijdrage
Ouders die geen machtiging hebben afgegeven en liever zelf hun ouderbijdrage (richtbedrag € 20)
overmaken kunnen dat doen op rekening NL51RABO 0374 3592 88 ten name van OR de Bogerd. Graag
even de voor- en achternaam van uw kind(-eren) erbij vermelden. Bedankt!

Groepen 7 en 8 naar het Rijksmuseum
Onlangs zijn de groepen 7 en 8 naar het Rijksmuseum in Amsterdam geweest. Hieronder een kort
verslag van 1 van de leerlingen:
“Om half 9 stapten we in de bus naar Amsterdam. Toen we er waren werden we verdeeld in
groepjes, en elk groepje kreeg een gids. Met die gids gingen we als eerst naar de zwaarden en
pistolen. Daar mochten we rond kijken. Daarna gingen we schilderijen bekijken. Toen we bij een
schilderij stonden moesten we 1 minuut goed kijken en daarna moesten we het natekenen.
Het was een supergeslaagde dag!! Groeten van Myrthe, groep 8”

Schoolreisjes 2020
Het is bekend, ze zijn geregeld, maar we vertellen nog niet waar we heen gaan 🙂. De
schoolreisjes gaan dit jaar plaatsvinden op dinsdag 12 mei.
De ouderbijdrage hiervoor is 25 euro per kind en dit bedrag zal, bij de ouders die hiertoe
toestemming hebben gegeven, door de OR (ergens rond maart 2020) worden afgeschreven middels
een automatische afschrijving.
De ouders die hiervoor geen toestemming hebben gegeven wordt t.z.t. verzocht om dit bedrag zelf
over te maken naar de rekening van de OR, ovv bijdrage schoolreis 2020, met de naam en de groep
van uw kind.

Van de GGD:
Prikkelgevoelig en hooggevoelig
Sommige kinderen zijn extra gevoelig voor prikkels bij het zien, horen, ruiken, aanraken, proeven en bewegen. Zij reageren hier
sterker op dan andere kinderen. Kinderen die prikkelgevoelig zijn hebben moeite met het verwerken van prikkels. De prikkels
ervaren zij als heel sterk en kunnen deze moeilijk negeren. Moeite met prikkels verwerken wordt ook wel hoogsensitiviteit of
hooggevoeligheid genoemd.
De symptomen van prikkelgevoeligheid zijn voor elk kind anders. Als een kind gevoelig is voor aanraking kan het een aai over de
bol al als pijnlijk ervaren. Als een kind moeite heeft met het verwerken van geluid, kan het alle geluiden als even belangrijk ervaren.
Hierdoor komen er heel veel prikkels binnen om te verwerken. Dit kan stress, vermoeidheid en concentratieproblemen geven.
Andere oorzaken van gedrag: Als een kind ergens sterk op reageert, kan het wat prikkelgevoeliger zijn dan andere kinderen, maar dit
hoeft niet altijd zo te zijn. Bij heel jonge kinderen is het soms nog lastig vast te stellen waar bepaald gedrag door komt. Veel huilen
of slecht slapen kan bijvoorbeeld komen door prikkelgevoeligheid, maar ook door problemen met het goed verwerken en het onder
controle houden van de emoties.
Wat kan ik als ouder doen: Het is belangrijk dat je kind zich begrepen voelt. Praat daarom met je kind over wat het voelt en waar het
behoefte aan heeft. Bedenk samen wat jullie kunnen doen om met de prikkelgevoeligheid om te gaan. Wat heeft je kind nodig in een
te drukke omgeving en wat kun je doen om de prikkels zo veel mogelijk te beperken of juist te versterken? Meer informatie vind je
op onze website bij Jeugd en Opvoeden en op de website van het Landelijk informatiepunt Hoogsensitieve Kinderen (LiHSK).
Groei!: In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van kinderen:
onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je aan via onze website:
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/.
Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Kom gerust bij mij langs. Ik ben er voor allerlei vragen over de groei,
ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele
ontwikkeling van je kind. Bellen of mailen voor een afspraak
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