Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Na een lekker lange meivakantie zijn we vandaag weer begonnen.
Uitgerust en met energie voor de komende periode. Ik wens
iedereen leerzame, gezonde weken.

GO! voor Jeugd
Mijn naam is Cilleke van Gijzen. Ik werk als ambassadeur vanuit GO!
voor jeugd, jeugdhulpverlening. Ik ben verbonden aan een aantal
basisscholen in de wijk Ridderveld. Sinds kort ben ik ook ambassadeur
op het Spectrum.
Als er vragen of zorgen zijn rondom opvoeding, ontwikkeling en gedrag
van uw kind kunt u hiervoor een afspraak met mij maken, voor een
eerste inventariserend gesprek. Als ambassadeur heb ik een
adviserende en consulterende rol en kan ik indien nodig een kort
hulptraject van maximaal 5 gesprekken (onder andere) met u en/of uw
kind plannen. Indien er meer of iets anders nodig is dan vijf contactmomenten of gesprekken zal in overleg met u gekeken worden welke
zorg passend is voor uw kind en/of gezin.
Bij vragen, voor contact of het maken van een afspraak kunt u mij mailen op:
cilleke.vangijzen@govoorjeugd.nl.
U kunt mij ook bereiken via nummer 06 407 36 599, langs komen tijdens een inloopspreekuur, of
contact opnemen met de intern begeleider van school, Marianne van Velzen. Zij heeft mijn gegevens.
Voor meer informatie: kijk op www.govoorjeugd.nl
Ik zal op school aanwezig zijn tijdens de volgende inloopspreekuren:

Locatie Honingzwam:
13 mei
17 juni
1 juli

14.00-15.30 uur
14.00-15.30 uur
14.00-15.30 uur

Locatie Batenstein:
20 mei
24 juni
8 juli

14.00-15.30 uur
14.15-15.45 uur
14.00-15.30 uur

Klankbordavond combinatiegroep
Van één van de deelnemende ouders:
Nou dat was me weer even een avondje hersenskraken... de binding in een groep, moet je dat naast
binnen de combinatiegroep ook met de jaargroep stimuleren? En hoe doe je beide zodat er een goede
balans ontstaat?
Ga er maar aan staan. Wij hebben het maandagavond 8 april weer gedaan met de klankbordgroep
combinatieklassen van beide locaties en er zijn veel onderwerpen aan bod gekomen. Van de lessen die
samen of apart kunnen tot aan schoolreisjes en het kamp. Zoveel verschillende ervaringen en
meningen geven nieuwe inzichten en een goede opbrengst voor de directie om mee te nemen in het
schoolplan.
Over alles was te praten en voor iedereen was er ruimte, de sfeer is om er met zijn allen alles er uit te
kunnen halen wat erin kan zitten. Belangrijk is om de waarden van de school te behouden in een vorm
die gevraagd wordt. Wat de toekomst brengt is merendeel koffiedik kijken, maar dan hebben wij er in
ieder geval al een idee over gevormd.
Groet, Denise van Hemert, moeder van Stijn
Workshopavond Het Spectrum
Vanaf dit schooljaar zal Het Spectrum een jaarlijkse workshopavond organiseren. Wij organiseren dit
om op een andere manier met u in contact te komen, u te inspireren en u met andere ouders
ervaringen te laten uitwisselen over verschillende onderwerpen.
Op 16 mei zal de eerste workshopavond georganiseerd worden op locatie Honingzwam. Op de
workshopavond heeft u de mogelijkheid om meerdere sprekers te bezoeken die wij hebben uitgenodigd
om u te inspireren of juist praktische adviezen te geven.
De workshopavond heeft twee rondes en 3 workshops waaruit u kunt kiezen. Tussen de workshops
door hebben we een pauze met een hapje en een drankje, waarna u weer naar de volgende workshop
kunt gaan.
•
•
•
•

19.15
19.30
20.15
20.45

-

19.30
20.15
20.45
21.30

uur
uur
uur
uur

-

Inloop
1e workshopronde
Pauze met een hapje en een drankje
2e workshopronde

Op de volgende pagina kunt u lezen uit welke workshops u kunt kiezen. U kunt u opgeven middels een
mail te sturen aan Miranda van der Toorn – mirandavandertoorn@morgenwijzer.nl. U geeft daarbij aan
welke workshop u wilt bezoeken in de 1e ronde en welke workshop u wilt bezoeken in de 2e ronde.
Opgeven kan tot en met 14 mei.
We hopen op een hoge opkomst.

Workshop 1: Samen huiswerk maken, hoe doe ik dat?
Als ouder wil je vooral ouder zijn. Je bent niet de leerkracht van je kind en ook geen huiswerkcoach.
Toch is het soms nodig je kind thuis extra te begeleiden. Hoe kun je dit het beste aanpakken? In deze
workshop krijg je concrete tips, waar je thuis direct mee aan de slag kunt. Er zal aandacht zijn voor
het creëren van optimale huiswerkomstandigheden en het leren plannen. Er zullen verschillende
leerstrategieën aan bod komen, die ingezet kunnen worden ter voorbereiding op een toets. Tot slot
worden er verschillende vakspecifieke tips gegeven. Deze workshop wordt verzorgd door Hetty Faber
en Madelein Meijer van Kind in Context. Kind in Context is een orthopedagogische praktijk in Delft en
Pijnacker voor kinderen en jongeren met leer- en gedragsproblemen. Ze werken vanuit een
multidisciplinair team, bestaande uit (ortho)pedagogen, een remedial teacher en een kindercoach. We
werken nauw samen met ouders en scholen om tot een optimaal resultaat te komen. Deze vraag staat
bij ons centraal in de diagnostiek en begeleiding.

Workshop 2: “Je hebt altijd een keuze.”
Je hebt een overvolle agenda. Je rent van hot naar her; kinderen naar school brengen, werken, uit je
werk snel langs de supermarkt en dan door naar de BSO om je kinderen weer te halen. Thuis nog snel
koken, eten, opruimen, kinderen naar bed. Oh ja, en je wilde ook nog graag een sociaal leven... Ik ben
Jill Siereveld, Keuzecoach, Vitaliteitscoach & trainer. Waar ik heel veel mee te maken krijg zijn:
Vrouwen en mannen die al enige tijd hun leven op dezelfde manier leven maar er in hun hart helemaal
niet (meer) blij mee zijn. Ze kunnen of durven echter niet te kiezen voor een andere richting, hoe klein
ook. Ik help ze hiermee door ze te laten inzien waarom ze niet kiezen, wat ze tegenhoudt
(overtuigingen, meningen, verleden etc), wat er gebeurt als ze blijven doorgaan op deze manier en
hoe ze meer grip op hun leven krijgen als ze wel kiezen. Ze krijgen inzicht in wat ze eigenlijk écht
willen en hoe ze zover komen dat ze wél een keuze maken. En die maken ze dan ook.
Workshop 3: “”De gevaren van Social media.”
Wilt u meer weten over de gevaren van social media? Hoe u omgaat met social media en uw kind? Hoe
u veilig gebruik kunt maken van social media? Hoe ver we zijn met privacy in 2019? Bij de bijeenkomst
op 16 mei komt Roy Vathorst u voorlichting geven over digitale veiligheid: Praktische informatie,
voordelen, gevaren en actuele situaties in de wereld van social media worden besproken. U krijgt
antwoord op al uw vragen en de kennis zal flink bijgespijkerd worden. https://royvathorst.nl
Sponsorloop
Op Koningsdag hebben de groepen 1 t/m 6 als afsluiting rondjes gerend om geld op te halen voor het
goede doel. Dat is een mooie sportieve en tegelijk maatschappelijke verantwoorde activiteit. Helaas
hebben we later gehoord dat studenten die de kaarten van kinderen na elk rondje stempelden, soms
kinderen een of meer extra stempels hebben gegeven. Ook al was de motivatie hiervoor om kinderen
aan te moedigen en te belonen, dit past natuurlijk niet bij de consequentie van deze stempels. Als je
immers een bedrag per gerend rondje hebt beloofd, wordt de bijdrage hierdoor hoger dan klopt. We
hebben dit geëvalueerd en teruggegeven aan de helpers. We kunnen natuurlijk niet terughalen om
hoeveel stempels het gaat, maar vonden het wel zo netjes u hiervan op de hoogte te brengen en
excuus aan te bieden. We zullen hier in het vervolg alerter op zijn.
We hebben al heel wat bedragen binnen gekregen. Willen jullie proberen deze week alles in te leveren
bij de leerkracht? In de volgende nieuwsbrief kunnen we dan de opbrengst bekend maken. We zullen
het geld besteden aan muziekinstrumenten, boeken en buitenspeelmateriaal.

