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De bijbelteksten waar we de komende maand over werken zijn:
Week 40 en 41 (2 t/m 13 oktober): Samen leven
■ Inhoud: Leven in een land met verschillende culturen, mensen met een verschillende
achtergrond.
■ Bijbel: Jozua stuurt spionnen uit, o.a. naar Jericho (Jozua 2); De twaalf stammen steken
de
Jordaan, de grens over. In/bij de rivier leggen ze symbolisch twaalf stenen neer (Jozua 3);
Jericho wordt ingenomen met hulp van Rachab (Jozua 5); De dood van Jozua (Jozua 24).
Week 42 t/m 45 (16 oktober t/m 10 november): Helden
■ Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?
■ Bijbel: Gideon (Rechters 2-8).
Agenda oktober 2017
4 oktober

8.30 – 9.00 uur: Kijkje in de groep.

4 oktober
5 oktober

Start kinderboekenweek.
Staken. ALLE KINDEREN VRIJ.

18 oktober

Studiedag ALLE KINDEREN VRIJ.

21 t/m 29 oktober

HERFSTVAKANTIE

30 oktober

Studiedag ALLE KINDEREN VRIJ

Workshopavond: “U mag weer naar school!”
Wij hebben al veel positieve reacties ontvangen naar aanleiding van de workshopavond. Wij
kijken dan ook terug op een gezellige en interessante avond. Wij horen graag wat er goed
ging en wat er eventueel een volgende keer anders zou kunnen.
Kijkje in de groep
Dit schooljaar hebben wij drie momenten ingepland waarop u een kijkje in de groep kunt
nemen bij uw zoon/dochter. Drie momenten zodat, mocht u nog meer kinderen bij ons op
school hebben, u kunt inplannen wanneer u bij wie komt kijken. Het is maar een half uurtje
dus daarom raden wij aan per keer één groep te bezoeken. Hierbij de data:
Woensdag 4 oktober van 8.30 – 9.00 uur
Dinsdag 16 januari van 8.30 – 9.00 uur
Donderdag 31 juni van 8.30 – 9.00 uur
Trakteren
Mocht uw zoon/dochter graag willen trakteren als ze
jarig zijn (geweest) dan mag dit natuurlijk. Zou u er
rekening mee willen houden dat het gezond, niet te
groot en zonder cadeautjes is?

Kinderen ophalen van school
Zou u er weer om willen denken dat u, als u uw kind
ophaalt van school, u achter het blauwe hek blijft
wachten? De kinderen hebben anders geen overzicht
en vinden de ouder/verzorger niet die ze ophaalt.

Toiletgebruik
Wij krijgen klachten van de schoonmakers over de toiletten. Met name de jongenstoiletten
van de groepen 5 t/m 8 zijn ontzettend vies. Er wordt structureel tegen de muur geplast. In
de middenbouw worden er proppen toiletpapier in de wasbak gedaan waardoor wij
overstromingen krijgen. Wilt u dit ook met uw zoon/dochter bespreken dat wij in alle groepen
netjes gebruik maken van de toiletten? Alvast bedankt.
Van de brugfunctionaris.
Bij welke instantie kan ik als ouder/verzorger terecht met mijn hulpvraag? Ik wil mijn kind
aanmelden bij een sportclub, maar er is eigenlijk niet genoeg financiële ruimte om dit te
doen. Is daar een regeling voor? Er zijn genoeg vragen met betrekking tot instanties of
regelingen waar je als ouder/verzorger niet direct een antwoord op hebt. Dan kan het fijn zijn
om wat hulp te krijgen bij deze zoektocht. De brugfunctionaris denkt graag mee en kan je
wegwijs maken. Op de Hoeksteen is dat Dieneke Bloemendal. Zij werkt hier als
onderwijsassistent en brugfunctionaris. Dinsdag, donderdag en vrijdag is zij op school . Zij
kan u helpen bij het zoeken naar mogelijkheden voor uw kind, zodat die de juiste aandacht
krijgt die het verdient.
Kindpakket
Algemene regelingen
• Bijdrage gemeente voor kinderopvang
• Bijstand voor vervanging van kapotte computer (en ander witgoed)
• Vergoeding VVE-programma voor uw peuter
• Vergoeding voor schoolfonds kinderen (VOS)
• Extra hulp van voedselbank Stad Groningen voor kinderen en baby’s
• Vergoeding voor zwemles
Activiteiten en sport speciaal voor kinderen
• Leergeld helpt kinderen met korting op sport, muziek, dans en schoolspullen
• Jeugdsportfonds betaalt mee aan de contributie en sportspullen
• Gratis activiteiten voor kinderen en jongeren
• Stadjerspas (is vernieuwd)
• Gratis lid van de bibliotheek (0 – 18 jaar)
Ondersteuning jeugd en gezin.
• Hulp van Humanitas; bijvoorbeeld een leesmaatje
• Gratis cursus ‘Rondkomen kun je leren’ (GKB
Kindpakket +

-De gemeente Groningen stelt incidenteel geld beschikbaar voor een goed idee om kinderen
die opgroeien in armoede in de stad Groningen te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan een
inzamelingsactie voor kleding, boeken of fietsen.
-Noodfonds
Wanneer andere regelingen niet toereikend zijn kunnen de kinderen daar de dupe van
worden. Hiervoor is het noodfonds. Deze mag voor verschillende doeleinden gebruikt
worden.
-Tweedehandse fietsen
-Heeft uw kind een fiets nodig en krijgt u VOS, dan komt u in aanmerking voor een leenfiets.
-Fietsreparaties
-Bij de sport- en spelcontainers kunnen kinderen samen met de medewerkers hun fiets
repareren.
U kunt altijd bij mij langskomen met vragen, aan- of opmerkingen of gewoon voor een
praatje en een kopje koffie
De brugfunctionaris Dieneke Bloemendal

GGD ook via WhatsApp te bereiken
Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met GGD Groningen. Behalve dit
contactmoment tussen uw kind en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u als
ouder echter altijd te bereiken bij vragen over opvoeding over gezondheid. Vragen stellen
kan óók via WhatsApp. Handig!
GGD Groningen
Telefoon:
050 367 4991
WhatsApp:
06 10565212
Facebook:
facebook.com/ggdgroningen
Website:
www.ggd.groningen.nl

Spreekavonden over vaccinaties
Bij GGD Groningen komen artsen steeds vaker twijfelende ouders tegen: doe ik
er goed aan om mijn kind te vaccineren? Op het consultatiebureau is er
beperkt tijd om het hier uitvoerig over te hebben. Daarom organiseert GGD
Groningen drie spreekavonden over vaccinaties. Aanmelden via
vaccinatiebureau@ggd.groningen.nl
Spreekavonden vaccinaties GGD Groningen
Dinsdagavond 26 september in Bedum: om 20:00, De Vlijt 6.
Donderdagavond 28 september in Veendam: om 20:00, Jan Salwaplein 3.
Donderdagavond 5 oktober in Groningen: om 20:00, Eikenlaan 288-6.

