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Kringloop-app

InformatieavondInformatieavondInformatieavond
De kinderen en de leerkrachten hebben er zo ongelooflijk veel zin in 
om de ouders/verzorgers dinsdag 4 oktober van 18.30 tot 19.30 uur 
te ontvangen! Dit keer gaat het een beetje anders. Niet de 
leerkrachten maar de kinderen gaan vertellen wat er allemaal 
gebeurt in de klas en hoe alles werkt. Natuurlijk zijn de leerkrachten 
wel aanwezig om vragen te beantwoorden maar de kinderen 
hebben de hoofdrol. We hebben al 78 aanmeldingen binnen. Heb je 
je nog niet opgegeven? Doe dit dan snel via Parro. We maken er 
samen een gezellige en informatieve avond van. 

Er is in ons kindcentrum een heel leuke app waar je als 
ouder/verzorger lid van kunt worden: de kringloop-app. Van 
regenlaarsjes en kinderfietsjes tot elektrische apparatuur en 
zelfs peertjes uit de eigen tuin; er wordt van alles 
aangeboden en gevraagd. Heb je iets nodig of heb je iets 
over? Meld het in de kringloop-app.  Zo helpen we elkaar. Lid 
worden? Neem snel contact op met Elise de Vries 06- 
22900665.

 

4 oktober informatieavond
5 oktober start kinderboekenweek
5 oktober dag van de leerkracht
14 oktober juffen/meesterdag
17 t/m 21 oktober herfstvakantie
24 oktober studiedag (kinderen vrij)

Wij leren enWij leren en
  ontwikkelen samen
ontwikkelen samen

http://www.jvanstolberg.nl/


Help (en hoera): een scherm!

Vergeleken met vroeger hebben ouders/verzorgers er een behoorlijk pittige taak bij: de 
mediaopvoeding. Met alle mogelijkheden en verleidingen van tv, computer, games en telefoons 
is het aan ons de taak onze (jonge) kinderen hier zo goed, veilig en verantwoord mogelijk 
doorheen te leiden. Maar dat valt nog niet mee. In dit webinar neemt kinderpsycholoog en 
opvoedkundige Tischa Neve je mee in de wereld van mediaopvoeding. Wil jij weten hoe je 
relaxter om kunt gaan met je kind en schermen, of wil je goed voorbereid zijn? Meld je dan snel 
aan!

Gratis webinar:
Dinsdag 4 oktober 2022 van 20.00 tot 21.00 uur
Voor ouders/verzorgers van kinderen van 1 tot 11 jaar

Aanmelden doe je via: 
www.cjghaarlemmermeer.nl/

nieuwsMocht je 4 oktober niet 
kunnen, geen probleem! Als je 

je toch aanmeldt, ontvang je na 

afloop van het webinar een link 

waarmee je het binnen 1 
maand kunt terugkijken. 

Centrum voor Jeugd en Gezin:
Nog meer interessante webinars

4 oktober: live webinar Help (en hoera) een scherm! (1-11 jaar), 20-21 uur 
 november: (niet) straffen en belonen (10-16 jaar) 
 december: kind met zelfvertrouwen, wat jij kunt doen! (1-12 jaar) 

Dit najaar biedt CJG nog meer interessante webinars aan over opgroeien en opvoeden. Elke 
maand komt een nieuw webinar online. Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige, 
verzorgt de webinars en geeft opvoedinspiratie, uitleg en handvatten. 
Wat kun je verwachten:

De webinars komen beschikbaar aan het begin van de maand en zijn 3 maanden lang terug te 
kijken. Meld je gratis aan voor deze webinars via www.cjghaarlemmermeer.nl/webinar-agenda- 
2022. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail en kun je het webinar direct bekijken 
(alleen het webinar op 4 oktober is live).

Heb je een vraag over opgroeien en opvoeden? Neem contact op met het Centrum voor Jeugd 
en Gezin Haarlemmermeer via telefoon 023-55 41 588 of via het online contactformulier op 
www.cjghaarlemmermeer.nl/contact.
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De overheid heeft een soort coronastoplicht bedacht. Met vier kleuren geeft de overheid aan hoe de
situatie van coronabesmetting is; een soort coronastoplicht. Hieronder zie je per fase hoe het onderwijs
zal verlopen.

 

Scenario 2: lichtgroen; griep (preventie)
Met ouders/verzorgers van leerlingen en met 
medewerkers die tot de risicogroep behoren, 
wordt het gesprek aangegaan of er 
aanvullende maatregelen nodig zijn. Denk aan 
afstand tot anderen vergroten, extra 
schoonmaak van de werkplek, etc. In het 
uiterste geval kan worden besloten om een 
leerling thuis te laten werken.

Corona? We zijn goed voorbereid
Waarschijnlijk krijgt het onderwijs ook dit jaar weer te maken met corona. De overheid heeft aan de 
onderwijssector gevraagd om zich hier goed op voor te bereiden. Daarvoor heeft het ministerie een 
zogenaamd scenarioplan ontworpen. Alle scholen hebben op basis van dit plan een eigen draaiboek 
opgesteld voor als corona weer de kop opsteekt. Dit draaiboek is afgelopen woensdag 28 september met 
de medezeggenschapsraad van school besproken. 
En voor het geval het aantal coronabesmettingen flink toeneemt op school, hebben we in ieder geval onze 
voorraad coronatesten voor de bovenbouw en de medewerkers weer op peil gebracht.

Opvallend in het overheidsbeleid is dat alles erop gericht is om een totale schoolsluiting te voorkomen. 
Wel is het zo dat in het ergste geval kinderen slechts 2 dagen naar school komen. Uiteraard gaat een klas 
wel helemaal naar huis als de leerkracht corona heeft en we geen vervanging kunnen vinden. Maar laten 
we hopen dat het allemaal niet zover komt.

Coronastoplicht

Scenario 1: donkergroen; verkoudheidsfase 
(preventie)
In alle ruimtes van het kindcentrum zijn CO2-
meters aanwezig. In aanvulling op het 
ventilatiesysteem staan ramen enklasdeuren 
geregeld open. Er is aandacht voor handen 
wassen, hoesten en niezen in de 
elleboogholte. Bij de lokalen hangen een 
handontsmetters.

 

Scenario 3: oranje; continue 
strijd/contactbeperkende maatregelen 
(interventie)
 Medewerkers kunnen ervoor kiezen om een 
mondkapje te dragen. Er wordt zoveel 
mogelijk per groep buiten gespeeld. 
Medewerkers blijven bij hun eigen groep en 
onderling houden ze 1,5 meter afstand. 
Ouders kunnen de school niet in. Per 
geplande activiteit wordt bekeken of deze 
veilig kan doorgaan. Er wordt niet meer 
groepsdoorbroken gewerkt.

 

Scenario 4: rood;worst case/scholen 
gedeeltelijk dicht (interventie)
Het fysieke onderwijs aan de kinderen wordt 
teruggebracht tot 2 dagen.
Groepen 1/2A, 4A, 5 en 7/8: ma + do.
Groepen 1/2B, 3, 4B en 6: di + vrij.
Woensdag wordt gebruikt voor kinderen die 
extra aandacht nodig hebben.
 Ons kindcentrum verzorgt noodopvang 
voor kinderen van wie de ouders een 
cruciaal beroep hebben. Medewerkers 
werken zoveel mogelijk thuis.

Via parro en mail 
worden ouders/
verzorgers op de 

hoogte gehouden.


