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Hoera jarig!!! Gefeliciteerd!

19 april

30 mei

Senna Pete Németh

19 april

Daniel van der Zee

2 mei

Ukash Abdirizakh Abdulahi

6 mei

Quinten Gouwen

9 mei

Noa Wols

13 mei

Sybe Heffels

15 mei

Thure Heffels

15 mei

Tim Peters

16 mei

Fedde Wismans

16 mei

Tijn Hendriks

17 mei

Jelle de Vries

17 mei

Raf Cornelissen

18 mei

Neo Slijkhuis

18 mei

Mees van Lent

20 mei

Janne Hondema

21 mei

Duuk van Lent

24 mei

Jesse Theunissen

24 mei

Fatima Abdimire

27 mei

Mila Kovács

28 mei

Thema –avond ‘Pesten’
Woensdag 28 maart is de thema-avond over ‘pesten’ gehouden. Een door de aanwezigen goed
beoordeelde avond, waar voor en door, met elkaar, op een interactieve wijze werd gesproken over alle
zaken rondom pestgedrag.
 Het verschil tussen pesten en plagen?
 Hoe vaak komt het nu eigenlijk voor?
 Ben je mede verantwoordelijk als je ziet dat iemand gepest wordt ?
 Waar vindt het pesten nu overal plaats ?
 Hoe om te gaan met cyber persten / social media ?
Enz, enz.
Helaas waren op deze avond maar 14 ouders
aanwezig. De overige 15 mensen waren teamleden.
Een avond die al vermeld stond in de jaarkalender,
aangekondigd was via Ouderportaal, affiches en de
Nieuwsbrief.
Vandaar dat wij het volgende hebben besloten:
Mocht u een thema graag willen terug zien in een
thema-avond, dan nodigen wij u uit minimaal dertig
mensen warm te krijgen voor dit onderwerp en zullen
wij het erg graag op school organiseren.

e

Op de 1 plaats wil ik de kinderen van groep 6/7 bedanken die samen met hun juf weer prachtige
paasmandjes hebben gemaakt. De kinderen hadden ieder 2 mandjes gemaakt en erg enthousiast.
Ook wil ik zeker de ouders bedanken voor het fruit dat u uw kind(eren) heeft
meegegeven. De mand was dit jaar zeer rijkelijk gevuld met vers fruit , fruit in blikjes.
Hiervan hebben wij enkele grote en een tiental kleine fruitmandjes van kunnen maken en samen met de 59
mooie paasmandjes naar de zieke/ouderen mensen gebracht op 28 maart jl.
Het was ook dit jaar weer een succes om met de kinderen van groep 6/7, in 7 groepen deze mensen
hiermee te verrassen. De reacties van onze gasten waren erg leuk en men vond het prachtig. Hier en
daar werd enthousiast een praatje gemaakt met …en door de kinderen. Ook onze vrijwilligers vonden
het een genot om met deze kinderen op stap te gaan.
Dit blijft dus een mooi gebaar en laten we hopen dat we nog vele jaren dit samen met de kinderen van
de school mogen doen.
Dus nogmaals dank aan de kinderen die samen met juffrouw Noor deze mooie paasmandjes gemaakt
hebben.

Namens de zonnebloem afdeling Mook,
Ineke Wijers, hoofd bezoekwerk

De Adalbert Basisschool participeert al jaren in het Netwerk Verkeerseducatie VEBO
Voor onze activiteiten ontvangen we jaarlijks van de gemeente subsidie en mogen we ons een
verkeersveilige school noemen en dragen daarom ook het Limburgs
Verkeersveiligheid Label.
Vanuit de laatste netwerkbijeenkomst Verkeerseducatie is vermeld dat een
film beschikbaar is gekomen over
“Beperkingen van jonge kinderen in het verkeer”
Deze film is bedoeld voor ouders, leerkrachten en overige weggebruikers.
Kinderen hebben al jong elke dag te maken met het verkeer. Kinderen lopen
risico in het verkeer, omdat ze nog niet alles kunnen waarnemen en ze nog
speels zijn. Vandaar dat het belangrijk is dat we veel met ze oefenen en
rekening houden met kinderen in het verkeer. De film behandelt 5
beperkingen van kinderen in het verkeer:
 Fantasie
 Geluid lokaliseren
 Aandacht bij het spel
 Snelheid inschatten
 Blikveld.
Klik op de link om de film te openen !!!

http://verkeerseducatiepunt.nl/verkeersopvoeding-door-ouders/

Ook vanuit het oogpunt veiligheid:
Voor de school wordt weer
regelmatig, vóór schooltijd, tijdens
het parkeerverbod, geparkeerd aan
soms wel beide zijden van de weg om
kinderen uit de auto te laden.
Echt zeer gevaarlijk !
We vragen u namens school en de
collega-ouders de betreffende
parkeerplaatsen hiervoor te
gebruiken.
De BOA zal hiervan ook op de hoogte
gesteld worden.

Bestemmingen schoolreisje op woensdag 16 mei
Op woensdag 16 mei gaan we weer op onze jaarlijkse schoolreis. Hieronder vindt u de
bestemmingen van de diverse groepen. Meteen na de meivakantie komen de brieven per
bestemming op portaal met alle informatie die voor die dag nodig is.

De kleuters gaan naar binnenspeeltuin Boegafun in Venraij. http://www.boegafun.nl

De groepen 3-4-5 gaan naar Familiepark Dippie Doe in Best. http://www.dippiedoe.nl

De groepen 6-7-8 gaan naar de Efteling in Kaatsheuvel. https://www.efteling.com/nl

Bubbleball met Kandinsky College Molenhoek
Graag willen wij u via deze manier op de hoogte
brengen van de mogelijkheid om met kinderen
bubbleball te spelen via het Kandinsky College in
Molenhoek. Ook wanneer scholen sportactiviteiten
organiseren kan bubbleball hierbij een onderdeel zijn.
Ouders kunnen een leuk kinderfeestje organiseren
voor hun kind. Tijdens het bubbleball feestje is er
begeleiding bij, zo kunnen de kinderen er een super
leuke activiteit van maken. Ga voor meer informatie
en o.a. een promofilmpje en voor eventueel
afspreken naar www.kandinskymolenhoek.nl!

Met vriendelijke groet,

Ton Broekmans praktijk-begeleider
Kandinsky College Molenhoek

Sabien Timmers stagiaire van Young Talent Academy ROC Nijmegen

Boemerang Vakantieweken: laat deze kans niet glippen
Dit jaar organiseert Stichting Jeugdkamp Boemerang - een initiatief van Rotary Club Cuijk - voor de
e
18 keer een vakantieweek voor kinderen bij wie het thuis even niet meezit.
Komt straks de grote schoolvakantie en is thuis één van de ouders ziek of erger, zijn ouders door
werk gebonden, speelt er een scheiding of speelt het verlies van een baan flink parten. Dan kan het
gebeuren dat dit jaar zoiets simpels als een vakantie er gewoon niet inzit. Dan springt Jeugdkamp
Boemerang in samenwerking met SKJ in de bres.
Ook dit jaar is er weer plek voor zo’n 20 kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar. De vakantieweek wordt
eind juli 2018 gehouden onder begeleiding van SKJ uit Nijmegen. Echt kamperen in de bossen van
Heijen. Voor meer informatie over het kamp: zie www.skj.nl
Er zijn aan deze vakantieweek géén kosten verbonden, maar er zijn wel een paar voorwaarden. Het
kind moet onder andere echt niet in de gelegenheid zijn een fijne schoolvakantie te hebben.
Aanmelden kan eenvoudig via de website www.jeugdkamp-boemerang.nl
Voor vragen en andere informatie kunt u contact opnemen met Johan Smedema, secretaris
van de stichting, via het telefoonnummer 06 53 34 76 44.

agenda

Donderdag 19 april
Praktisch Verkeersexamen groep 7
Vrijdag 20 april
Koningsspelen
Vrijdag 27 april VRIJ. Koningsdag
Zondag 29 april
Vormsel voor de leerlingen van groep 8
Maandag 30 april t/m vrijdag 12 mei mei/hemelvaartsvakantie
Woensdag 16 mei
Schoolreis
Dinsdag 15 mei
Ouderstichtingsvergadering
Donderdag 17 mei
Medezeggenschapsvergadering 5
e
Maandag 21 mei2 Pinksterdag: VRIJ
Woensdag 23 mei
Hoofdluiscontrôle
Woensdag 30 mei
Nieuwsbrief 9

Prikkelgevoelig en hooggevoelig
Bijdrage van Iris Weerden, GGD Gelderland-Zuid
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? Neem gerust contact met
mij op.
Wist u dat de jeugdgezondheidszorg er is voor alle kinderen (en dus ook u als ouder)
tussen de 0 en 19 jaar?
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. Ik ben dinsdag 19 juni van 8.15u tot 10.00u aanwezig op
school. Bellen of mailen om het te bespreken of voor het maken van een afspraak kan
ook altijd.
Telefoon: 088-1447111 (ma t/m vr 08.30u-14.00u)
E-mail: iweerden@ggdgelderlandzuid.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl
JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid

