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    Nieuwsbrief  

 
 
 
   

 
 
 

  
 

 

 

 
 

Dag Datum Opmerking/thema 

Donderdag 1-2  

Vrijdag 2-2  

Maandag 5-2 Kinderen groep 1/2 vrij +  Intekenlijst oudergesprekken 

Dinsdag 6-2  

Woensdag 7-2  

Donderdag 8-2  

Vrijdag 9-2 Kinderen groep 1/2 naar school carnavalsviering 

 
Maandag-vrijdag 

 
12-2  t/m  16-2 

 
CARNAVALSVAKANTIE 

 

Maandag 19-2  

Dinsdag 20-2 Rapporten 

Woensdag 21-2 GIPS-project  groep 7/8 

Donderdag 22-2 Inspectiebezoek + Vormsel groep 7/8 

Vrijdag 23-2  

Maandag 26-2 Week van de oudergesprekken 

Dinsdag 27-2  

Woensdag 28-2 GIPS-project  groep 7/8   + Leerlingenraad (8.45u.) 

Donderdag 1-3  

Vrijdag 2-3  

Agenda februari 2018 
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Regelmatig worden er op de website nieuwe foto’s en andere berichten geplaatst. Ook de 
uitgegeven nieuwsbrieven kunt u daar lezen. Tevens staat erop vermeld wanneer uw kind 

het rapport krijgt, wanneer de intekenlijst ophangt en wanneer de oudergesprekken 
plaatsvinden. Zeker (regelmatig) een bekijkje waard! 

 

 
 
 

 
 

Binnenkort willen we weer graag een denktankmoment plannen. Aangezien de vorige 
bijeenkomst op een avond was, plannen we dit keer een ochtend. 

 In de enquete vorig schooljaar hebben veel ouders aangegeven dat de woensdagochtend 
ook een goed moment is. 

De volgende denktenbijeenkomst zal daarom plaatsvinden op : 
Woensdag 21 maart van 08.30 uur tot 09.30 uur. 

U bent dan van harte welkom in de teamkamer op school.  
We zouden het fijn vinden als u zich op voorhand aanmeld via onderstaand mailadres: 

h.leunissen@bsmariagoretti.nl  
 
 

 
 

Op zaterdag 10 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur is weer de jaarlijkse open dag van onze 
school. Dit jaar zal dat gebeuren in samenwerking met peuterzaal “Buitengewoon”.  

 

 

Denktank 

k 

 

Open dag en inloopmoment 

 

Website 

mailto:h.leunissen@bsmariagoretti.nl
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Voorkom bijziendheid bij jouw kind                                                                                               

Kinderen die teveel dichtbij kijken, kunnen bijziend worden. Kinderen besteden steeds meer tijd op mobiele 

telefoons en tablets. Het is dan ook geen verrassing dat het aantal bijziende kinderen wereldwijd stijgt. Veel 

buiten zijn helpt bijziendheid (myopie) voorkomen. Ga daarom de uitdaging aan en zorg ervoor dat 

jouw kind  twee uur per dag buiten is. 

Wat is myopie? 

Bijziendheid (myopie) lijkt makkelijk op te lossen met een bril. Maar kinderen met -6 of hoger hebben op latere 
leeftijd de kans van 1 op 3 om ernstig slechtziend of blind te worden! Gelukkig zijn er mogelijkheden om dit zoveel 

mogelijk te voorkomen: meer buiten zijn en minder lang achtereen dichtbij kijken, zoals op mobieltjes. 

Hoe ontstaat myopie 

Myopie (bijziendheid) is erfelijk bepaald. Bijziende ouders krijgen vaak kinderen die ook bijziend zijn. Uit diverse 
wetenschappelijke studies is echter gebleken dat het ontstaan van myopie ook afhangt van levensstijl. 

Zo draagt veel lezen (maar ook veel tijd achter beeldschermen, zoals computer of televisie) tijdens de vroege 
jeugd bij aan het ontstaan van bijziendheid. Ook weten we dat kinderen die tijdens hun jeugd weinig buiten spelen 

een hogere kans hebben om bijziend te worden. 

Myopie voorkomen 

Het Oogfonds adviseert voor kinderen en jongeren tot 20 jaar de 20-20-2-regel: 

 na 20 minuten dichtbij kijken een pauze van 20 seconden 

 minstens 2 uur per dag buiten zijn 

 daarnaast is het aan te raden om minstens 30 centimeter afstand te houden van beeldschermen zoals 
tablets 

 
Bron: https://oogfonds.nl/projecten-nieuws/gezonde-kinderogen/myopie/ 

 

Workshops Positief opvoeden (0-12jr)                                                                                 

Het CJG geeft regelmatig workshops vanuit de methodiek Positief Opvoeden (Triple P). De workshops duren 2 

uur en zijn gratis toegankelijk. Zo houd je opvoeden leuk. 

Workshop LEREN LUISTEREN 

Iedere ouder kent momenten dat je kind niet luistert. Leren gehoorzamen is een vaardigheid die kinderen helpt 
om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. 

Maar hoe doe je dat nou, op een positieve manier? Zodat het geen straf is, maar jij als ouder en je kind het beide 
prettig vinden? Dat leer je in deze workshop! 

Twee uur aan de slag met dit onderwerp, samen met andere ouders die hetzelfde willen leren. 

 

Workshop OMGAAN MET RUZIE EN AGRESSIE BIJ KINDEREN 

Alle kinderen hebben wel eens ruzie of zijn wel eens boos. Maar als dit vaak gebeurt of als 
broers en zussen elkaar thuis steeds in de haren vliegen hebben ze hulp nodig van hun 

ouders dit gedrag te keren. Maar hoe doe je dat nou op een positieve manier of zonder zelf 
ook boos te worden? Dat leer je in deze workshop! 

Twee uur aan de slag met dit onderwerp, samen met andere ouders die hetzelfde willen 
leren. 

 

 

https://oogfonds.nl/projecten-nieuws/gezonde-kinderogen/myopie/


januari 2018 

4 

 

 

Workshop EEN GOED SLAAPPATROON ONTWIKKELEN 

Als kinderen een goed slaappatroon hebben, geniet het hele gezin hiervan. In deze workshop worden tips 
gegeven om je kind makkelijk naar bed te laten gaan, in bed te laten blijven, door te laten slapen en 's ochtend 

niet te vroeg uit bed te laten komen 
Je krijgt ook informatie over oorzaken van slaapproblemen. Met deze tips en informatie maak je een persoonlijk 

plan om de problemen rond het naar bed gaan en/of het slapen aan te pakken. Twee uur aan de slag met dit 
onderwerp, samen met andere ouders die hetzelfde willen leren. 

 
 

Alle workshops worden begeleid door een consulent van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
De workshops zijn een onderdeel van de Triple P-methode die staat voor Positief Pedagogisch Programma. Alle 

consulenten van het CJG zijn op diverse niveaus getraind in deze methodiek. 
Lees meer over deze workshops op de website van het CJG: www.cjgml.nl 

 

  
 

 
 

RECTIFICATIE: In de vorige nieuwsbrief is een foutje geslopen. De juiste gegevens zijn: 
Benjamin uit groep 3 werd op 17 januari 7 jaar! 

 
Steffen uit groep  7 wordt op 1 februari  11 jaar 

Loek uit groep 2 wordt op 2 februari 6 jaar 
Lynn uit groep 4 wordt op 3 februari 8 jaar 
Tren uit groep 6 wordt op 4 februari 10 jaar 
Lieve uit groep 8 wordt op 9 februari 12 jaar 

Aimee uit groep 5 wordt op 11 februari 10 jaar 
Cas uit groep 8 wordt op 13 februari 12 jaar 
Lynn uit groep 1 wordt op 28 februari 5 jaar 

 
 
 

 
 
 

 
 

        Jarigen 

 

http://www.cjgml.nl/
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Buitengewoon nieuws!    
 
 
 
 
Er is nog volop plek bij bso Buitengewoon! Soms zijn er nog vragen of onduidelijkheden. 
Daarom beantwoorden wij een aantal veel gestelde vragen. Waarom zou ik gebruik maken 
van de bso? Vaak worden de kinderen in Sint Joost opgevangen door opa en oma. Op zich 
een heel logische keuze, want deze zijn meestal beschikbaar en vertrouwd voor ouder en 
kind. Echter wordt tegenwoordig steeds meer als vanzelfsprekend aangenomen dat opa en 
oma wel zullen oppassen. Soms voelen grootouders zich verplicht en durven geen “nee” 
meer te zeggen. Hun rol als opa en oma komt hierdoor onder druk te staan. Een middag 
minder oppassen zou een goede oplossing kunnen zijn!  
 
Moet ik perse 10 uur per maand afnemen? Er zijn vele mogelijkheden binnen stichting SKEM, 
waar “Buitengewoon” deel van uitmaakt. Op de site staan deze beschreven, maar soms ziet 
men door de bomen het bos niet meer. Daarom zal ik kort enkele mogelijkheden voor u 
benoemen. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met een van de 
pedagogisch medewerkers van Buitengewoon of via sales@krmd.nl  
 
- Een vast arrangement: dit betekent een of meer vaste dagen opvang in de week vanaf 
15.00 uur tot 17.30 uur met de mogelijkheid om te verlengen tot 18.00 uur of 18.30 uur. 
Hierin heeft u de keuze voor een arrangement voor 40, 43, 46, 49 of 53 weken  
per schooljaar. Indien u alleen opvang nodig heeft in de schoolweken, dan volstaat een 
arrangement van 40 weken. Heeft u ook gedurende vakantie opvang nodig? Dan kunt u 
kiezen voor bijvoorbeeld 46 weken: 40 schoolweken en daarbij nog 6 weken 
vakantieopvang.  
 
- Flexibele opvang: U heeft behoefte aan meer flexibiliteit, want u werkt bijvoorbeeld met 
diensten. Dan is het mogelijk om zelf uw opvangdagen in te plannen. U geeft via de website 
of via een formulier aan welke dagen in de maand u opvang nodig heeft. Bij flexibele opvang 
is een er een minimum van 10.00 uur per maand. Dit betekent in de praktijk dat er 4 
middagen (15.00 uur tot 17.30 uur) per maand worden afgenomen.  
 
-Incidentele opvang: U heeft plotseling opvang nodig! Op dat moment kunt u een dagdeel 
(minimaal 2.5 uur) opvang aanvragen via de pedagogisch medewerker van Buitengewoon.  
 
- Vakantieopvang: U heeft alleen in de vakantie opvang nodig voor uw kind(eren). Hierin 
kunt u kiezen uit een halve dag of een hele dag. Deze opvang is ook bedoeld voor de 
schoolvrije dagen of bijvoorbeeld een stakingsdag.  
 
- Voorschoolse opvang: U begint vroeg met werken en heeft opvang nodig voor aanvang van 
school. Dan is het mogelijk dat de kinderen van 7.30 uur - 8.30 uur naar “Buitengewoon” 
komen.  
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Zoals u hierboven kunt lezen, zijn er vele mogelijkheden. En zelfs als uw vraag naar de 
mogelijkheden van opvang hierboven niet beschreven staat, dan kunnen we in overleg de 
mogelijkheden voor u bekijken. Schroom dus niet om in gesprek te gaan met de pedagogisch 
medewerker of stel uw vraag via sales@krmd.nl  
 
En wat kost dat nou? Vaak wordt aangenomen dat de opvang duur is. Echter wordt er 
vergeten dat je via de kinderopvangtoeslag een gedeelte terug krijgt en dan vallen de kosten 
uiteindelijk reuze mee.  
 
Een voorbeeld uit de praktijk: u heeft een 40 weken arrangement voor 1 middag in de week 
(maandagmiddag van 15.00 uur -17.30 uur). Dan betaalt u  
bruto € 59,17 (gemiddeld € 7,10 p/u) per maand per kind. Beide ouders hebben samen een 
bruto-inkomen tussen de € 37,113 – € 38,496 en degene met de minste uren werkt 24 uur. 
Een indicatie via de www.rekentoolkinderopvang.nl geeft aan dat na aftrek van de 
kinderopvangtoeslag nog €9,48 per maand voor eigen rekening is!! Dat is netto €1,19 per 
uur.  
 
Ander voorbeeld: U heeft 46 weken opvang nodig. 40 weken opvang 1 middag in de week 
(donderdagmiddag van 15.00 uur - 17.30 uur) en 6 weken 1 dag vakantieopvang. Dan betaalt 
u bruto € 90,64 (gemiddeld € 6,80 p/u) per maand per kind. Beide ouders hebben samen een 
bruto-inkomen tussen de €57.210 – € 60.176 en degene met de minste uren werkt 32 uur. 
Een indicatie via de www.rekentoolkinderopvang.nl geeft aan dat na aftrek van de 
kinderopvangtoeslag nog €24,49 per maand voor eigen rekening is. Dat is netto €1,88 per 
uur. (Dit zijn slechts ruwe indicaties, aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden 
verbonden. Per 1 maart 2018 worden de prijzen herzien).  
 
Heeft u nog andere vragen, ideeën of suggesties? Spreek dan gerust Petra of Maud aan.  
U bent van harte welkom om binnen een kijkje te nemen! 
 
Kinderopvang Buitengewoon Kantstraat 1 6111 AH Sint Joost buitengewoon@krmd.nl  
06-40758109 

 

mailto:sales@krmd.nl
mailto:buitengewoon@krmd.nl

