BULLETIN 2018-2019
6 september 2018
(http://www.terebint.pcboapeldoorn.nl)

Agenda:
7 september Groep 2a en 2b vrij
10 september Openingsdienst PCBO
12 september Groepsinformatieavond 1 t/m 8
14 september Groep 1, 3 en 4 vrij
18 september OR-vergadering, aanvang 20.00 uur
19 september Ontruimingsoefening
21 september Groep 2a en 2b vrij
24 september MR-vergadering, aanvang 20.00 uur
27 september Schoolfotograaf
28 september Groep 1 vrij
1 oktober Infoavond VO ouders groep 8
2 oktober Studiedagteam, alle leerlingen vrij
Infoavond VO ouders groep 8
3 oktober De groepen 1 en 2b bezoeken de bibliotheek
4 oktober De groepen 2a en 7 bezoeken de bibliotheek
5 oktober Groep 2a en 2b vrij
8 oktober Kijkmiddag
9 oktober De groepen 4 en 5 bezoeken de bibliotheek
10 oktober Open Dag
De groepen 3 en 6 bezoeken de bibliotheek
Start Kinderboekenweek
12 oktober Groep 1 vrij
17 oktober Afsluiting Kinderboekenweek
Heel Terebint bakt
19 oktober Groep 2a, 2b, 3 en 4 vrij
20 t/m 28 oktober Astervakantie
Trefwoord
De thema‘s in de komende weken zijn ontwerpen, presteren, pakken en verfraaien.
Kinderen worden zich ervan bewust dat de mens de mogelijkheid heeft om zijn wereld voortdurend
opnieuw te ontwerpen. Zij ontdekken daarbij de vraag naar de verantwoordelijkheid van de mens in zijn
omgaan met de wereld.
Mededelingen
- Maandag 27 augustus zijn alle leerlingen en leerkrachten weer uitgerust aan het nieuwe
schooljaar begonnen. Voor zover we weten heeft iedereen een fijne vakantie gehad. We waren
even bang dat het mooie weer bij de start van de zomervakantie op zou zijn, maar gelukkig
bleek dit niet het geval.
- De familiestartavond was een groot succes. Niet minder dan 275 deelnemers telden we deze
keer. Zo veel deelnemers zijn er nog nooit geweest.
- Net voor de vakantie hebben we afscheid genomen van juf Els. Aan het eind van de vakantie
hebben we dit met het team nog eens overgedaan. We hebben ook twee nieuwe collega's welkom
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mogen heten. Het zijn juf Thialda Nieuwenhuis in groep 4 en juf Evelien Vermeer in groep 7
en 8. In groep 6 is juf Carlijn Kiewiet haar Lio-stage gestart. Een Lio-stage is de afsluitende
stage van de opleiding voor onderwijzer(es) op de Pabo. Na een goede afronding is ze een
volledig gediplomeerd leerkracht. Ongetwijfeld heeft u berichten gelezen over hoe moeilijk het
voor scholen is de teams rond te krijgen. Gelukkig is dat op De Terebint met deze nieuwe
collega's goed geslaagd.
In de vakantie is er ondanks de warmte hard gewerkt aan een aantal nieuwe ruimtes. In het oude
lokaal van groep 6 zijn een vergaderruimte en kamers voor de intern begeleiders en unitleiders
gerealiseerd. Mijn kamer is ook verbouwd. Door het uitbreken van het magazijn hebben we nu
een echte personeelskamer en ik mijn eigen kamer. Het is nog even wachten op de nieuwe
meubels en voor een aantal ruimtes op nieuwe vloerbedekking, maar we zijn er al erg blij mee.
Veel leerlingen laten hun gymtassen soms maandenlang op school hangen. Hierdoor wordt de
gymkleding vaak heel lang niet gewassen. Daarom wil ik u vragen er op te letten dat uw kind
zijn of haar gymtas regelmatig hiervoor mee naar huis neemt.
De eerste schoolweek functioneerde digiDuif niet naar behoren. Deze problemen zijn
ondertussen opgelost.
In de schuur staat een driewieler die opgeknapt moet worden. De onderdelen hiervoor ( o.a.
wielen, pedalen en handvatten, zijn aanwezig. Wanneer er een handige moeder of vader is de
driewieler zou kunnen en willen opknappen, dan hoor ik dit graag.

Met vriendelijke groet,
Hans Tjalsma

CJG

Home-Start en Home-Start+
Dit zijn programma’s voor opvoedingsondersteuning. Ervaren en getrainde vrijwilligers
bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met tenminste één kind
tot 7 jaar of
tenminste één kind van 7 tot en met 14 jaar. Als ouder geeft u zelf aan op
welke gebieden u steun wenst. Uw vraag staat centraal.
Wat kun u verwachten?
- een steuntje in de rug;
- ondersteuning bij praktische zaken;
- ondersteuning bij de opvoeding;
- en de mogelijkheid om contacten te leggen met andere ouders;
U kunt ons inschakelen als u bijvoorbeeld graag uw zelfvertrouwen wilt vergroten en/of uw
sociale relaties/netwerk wilt versterken. Of als u steun nodig heeft bij het gebruikmaken van
verschillende diensten, voorzieningen en regelingen. De ondersteuning is gratis.
Hoe kun u ons bereiken?
De intern begeleider contact te laten opnemen met een van de coördinatoren. U kunt zelf
bellen met Centrum voor Jeugd en Gezin. Het telefoonnummer is : 055 357 88 75
U mag ook rechtstreeks bellen, whatsappen, mailen met een vraag om bijv. ondersteuning,
aan de coördinator:
Marion Wolbers
coördinator Home-Start
m.wolbers@stimenz.nl
06
54 98 58 92
Petra Tromp
coördinator Home-Start
p.tromp@stimenz.nl
06
25 00 97 30
Diana van de Pol
coördinator Home-Start+ d.vandepol@humanitas.nl
06
30 39 00 82

Maria Olde Monnikhof coördinator Home-Start+
83 88 95 94

m.oldemonninkhof@fhumanitas

06

Binnen enkele dagen wordt u gebeld voor een kennismakingsbezoek
Stimenz
Beste ouders(s)/verzorger(s),
In september starten er weer diverse kindgroepen. Hieronder staat het overzicht van het
aanbod in Apeldoorn.
Mocht u meer informatie willen over de groepen of uw zoon/dochter aanmelden, kan dit via
telefoonnummer 088 784 6464, Groepswerk_apeldoorn@stimenz.nl of via de
aanmeldformulieren op de website van het CJG Apeldoorn www.cjgapeldoorn.nl.

Groep
/
Training
Piep, zei de
muis
(groep 1 tm
3)
Piep, zei de
muis
(groep 1 tm 3)
Billy Boem
(groep 4 tm 8)

Dag

Startdatum

Tijd

Locatie

Woensdag

12 september

13.00 - 14.30
uur

De Dreven
Imkersplaats
38

Donderdag

13 september

15.15 - 16.45
uur

Dinsdag

25 september

15.15 - 16.45
uur

Kr8kidzz
(groep 3 tm
5)
Kr8kidzz
(groep 6 tm 8)

Vrijdag

28 september

9.00 - 10.00
uur

Het Kristal
Distelvlinderla
an 200
dok Zuid
1e
Wormensewe
g 460
Stimenz
Brinklaan 268

Moet
nog
gepland
worden
Woensdag

5 september

9.00 - 10.00
uur

Stimenz
Brinklaan 268

Donderdag

6 september

9.00 - 10.15
uur

Stimenz
Brinklaan 268

Kr8kidzzfaalangst
(gr 5 tm 8)
KIES
(gr 4 tm 8)

Met vriendelijke groet,
Gerda Hakkers
(School-)maatschappelijk werker
Brinklaan 268
7311 JD Apeldoorn
088 7846464 (algemeen)
088 7846347 (rechtstreeks)
g.hakkers@stimenz.nl
www.stimenz.nl
(Op vrijdag afwezig)

