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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Wat zal 2017 ons brengen? Wellicht zijn een aantal mensen het jaar begonnen
met goede voornemens. Ons voornemen is om gewoon door te gaan met waar
we al mee bezig waren. Goed onderwijs geven aan uw kind(eren) in een veilige
omgeving waarbij het positief belonen het uitgangspunt is. Daarnaast richten we
onze aandacht op onze speerpunten Ouderbetrokkenheid, ICT en innovaties.
Wij wensen iedereen een fijne en leerzame tijd toe.
Evelien Maes en Herman Straver
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trefwoord
“Het nieuwe jaar is begonnen. Ergens een begin mee maken is vaak een bijzonder
moment en zorgt voor een unieke ervaring. Beginmomenten zijn leuk en tegelijk
spannend of zelfs moeilijk. De Bijbelverhalen in het thema ‘Een goed begin…’ gaan
over de jonge Jezus en ze hebben allemaal iets van een begin in zich. Het gaat in deze
verhalen om meer dan een nieuw begin van het individuele leven: wie Jezus volgt gaat
zich inzetten voor het Rijk van God, de vernieuwing van de wereld.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinderen aan het woord over scheiden
Het Klokhuis lanceert nieuwe serie over dit thema: Kinderen aan het woord over scheiden. Voor
meer informatie kunt u terecht op http://www.ikdurfniettezeggendat.nl.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kabouterhandbal
Van de buurtsportcoaches
RHV Rijen organiseert Kabouterhandbal i.s.m. de buurtsportcoaches. Spelenderwijs kunnen jongens
en meisjes van 4 tot 6 jaar kennismaken met handbal. Het aanleren van motorische
basisvaardigheden, waarbij het accent ligt op spelplezier en vertrouwen in eigen kunnen en
mogelijkheden, staat centraal. Dit onder begeleiding van twee trainers.
Wanneer?
Van 31 januari 2017 t/m 27 juni 2017
(m.u.v. schoolvakanties).
Waar?
De trainingen zullen plaatsvinden op dinsdagmiddag
van 15.30u-16.30u in de kleutergymzaal van de
St. Jozef.
De kosten voor deelname zijn €25,-. Graag overmaken vóór 31 januari 2017 onder vermelding van
naam kind + e-mailadres. Rekening: NL13 INGB 0002 8285 00, t.n.v. Penningmeester RHV.
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar tc@rhvrijen.nl, onder vermelding van “Inschrijving
Kabouterhandbal”. Vermeld daar in:
1. De naam van uw zoon/dochter
2. Zijn/haar geboortedatum
3. Adres
4. E-mailadres en telefoonnummer
U ontvangt dan van ons nadere informatie per mail. Ook bij vragen kunt u mailen naar
tc@rhvrijen.nl. De trainingen gaan door bij minimaal 8 aanmeldingen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Energieke kinderen
Van de gemeente
ADD en ADHD zijn enkele bekende termen voor energieke kinderen. Het traject is voor iedereen
verschillend. Stempeltje of geen stempeltje, medicatie of niet. Speltherapie, school, huisarts, GGZ.
Begrip en onbegrip. Als ouder moet je keuzes maken voor je kind(eren) en kiezen of je een traject in
gaat met je gezin.
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Hoe fijn is het om met lotgenoten hierover te kunnen praten? Dingen die goed gaan of juist niet. Het
krijgen of geven van tips en tools. Delen van ervaringen of even je gal spuwen. Vragen kunnen stellen
die je hebt over energieke kinderen. Of praten met een energieke volwassene. Dit alles onder
begeleiding van een gespreksleider.
Wanneer: maandag 27 maart
Hoe laat: 20.00 uur
Waar: jongerencentrum A16 (A. Adriaansenpad 16, 5121 VS Rijen)
Doelgroep: Ouders met energieke kinderen uit de gemeenten Gilze-Rijen en Dongen
Gratis toegang voor een ieder die wil. Wilt u koffie of thee, dan vragen we een kleine vergoeding.
Aanmelden kan op: lotenerki@gmail.com.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BSO Skoebikids
Naast alle middagen zijn wij ook op vrijdagochtend geopend. Mocht u voor uw kind graag opvang
willen, dan kunt u hiervoor bij BSO Skoebikids terecht, zowel incidenteel als op contract. Neem
hiervoor contact op met Hanneke van Hees, hvhees@kinderopvanghumanitas.nl, 0683707956 of met
de pedagogisch medewerkers van de BSO.

