
 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van februari 2019.   

Staken vrijdag 15 maart  

Op vrijdag 15 maart doen wij mee met de nationale staking, dus alle kinderen zijn de gehele dag vrij!  

 

Juf Elize  

Het zwangerschapsverlof van juf Elize zit er weer bijna op. Ze heeft hier ontzettend van genoten, 

maar vindt het weer fijn om te gaan werken. Op basisschool Voorhoute in Kruiningen, een school die 

ook hoort bij stichting SOM, hebben ze juf Elize hard nodig. Zij zal tot de zomervakantie daar twee 

dagen gaan werken in een kleuterklas. Wij wensen juf Elize weer veel werkplezier!  

 

Volleybal 

Afgelopen zaterdag hebben twee teams mee gedaan aan het volleybaltoernooi. Team ‘De winnaars’ 

is tweede geworden en team ‘De  snelle tijgers’ is vijfde geworden. Goed gedaan allemaal!  

 

 

 

 

 

 

 

Regel van de maand 

De regel van februari was ‘ik, jij, wij, iedereen hoort erbij’. De regel van maart wordt: ‘Houd het fijn, 

doe elkaar geen pijn’. In deze maanden zal er extra aandacht zijn in de klassen voor deze regels.  

Schommel 

In de vorige nieuwsbrief heeft gestaan dat we een schommel gaan aanschaffen van oa. het geld van 

Jantje Beton. De schommel zal geplaats worden in week 14 of 15. Dit zal dus ergens begin april zijn. 

 

 

  



 
 

Inloopmiddag en rapportgesprekken groep 3 t/m 8  

Op donderdag 21 maart is er een inloopmiddag van 15.15 – 16.00 uur. Iedereen is dan welkom om in 

de klassen te komen kijken. In de klassen liggen dan werkjes en schriften van de kinderen klaar. Wij 

hopen op een grote opkomst. 

De rapportgesprekken voor groep 3 t/m 8 zijn op maandagmiddag en –avond 25 maart en 

donderdagmiddag 28 maart.  

Carnaval 

Afgelopen woensdag zijn er drie leden van de raad van elf op school geweest om het carnavalsfeest 

alvast in te luiden.  Dit hebben wij met de hele school in de gymzaal gedaan. De kinderen hebben hun 

ideeën en creaties alvast laten zien aan iedereen. Er was een carnavalsquiz waar iedereen aan mee 

mocht doen. De winnaar van de quiz is Sem Derks geworden. Hij heeft van de carnavalsvereniging 

een beker gekregen. Ook was er nog even tijd om te hossen. Iedereen is nu helemaal klaar voor de 

optocht aanstaande vrijdag. 

 

Sjors Sportief 

Enkele weken geleden hebben de kinderen een boekje mee naar huis gekregen over Sjors Sportief. 

Alle sportieve en creatieve aanbieders binnen de gemeente krijgen de kans om hun sport of 

creativiteit te promoten. Dit doen ze door een kennismakingsactiviteit aan te bieden. In het boekje 

staat welke sportieve en creatieve activiteiten er allemaal zijn. Via de website kunt u uw zoon of 

dochter inschrijven.    

Opschoonmiddag 

Over enkele weken is het weer de landelijke opschoonweek. Wij doen ook weer mee aan deze actie. 

Donderdagmiddag 21 maart gaan wij met de hele school de omgeving opschonen. De kleuters doen 

dit op het schoolplein en groep 7/8 gaat echt al de buurt schoonmaken. De gemeente levert dan 

containers, vuilniszakken, knijpers, handschoenen en andere benodigdheden. Wij vinden het als 

school namelijk erg belangrijk dat kinderen opgroeien in een schone buurt. Dat ze leren dat je afval – 

van jezelf en soms van een ander – in de prullenbak gooit. Daarom doen wij mee aan deze actie!  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Ik eet het beter 

In de week van 25 maart doen de groepen 5 t/m 8 mee aan het lesprogramma van  

‘ik eet het beter’. De interactieve lesprogramma’s van ik eet het beter maken leerlingen  

op een speelse manier bewust van wat ze dagelijks eten en drinken. De leerlingen leren  

over de herkomst van hun eten, ervaren wat een gezonde leefstijl doet voor hun lijf en  

ze genieten met elkaar van de heerlijkste producten. Bij alle lesprogramma’s van ik eet  

het beter ligt de nadruk op samen doen en samen beleven. Een gezonde leefstijl wordt  

vanzelf leuk, op school maar ook daarbuiten! 

 

CJG 

Op de onderstaande data is het CJG aanwezig op De Regenboog van 8.30 tot 9.30 uur voor grote en 

kleine vragen over opvoeden en opgroeien: 

Dinsdag 26 maart 

Dinsdag 19 april  

 

Belangrijke data:  

Vrijdag 1 maart     Carnaval  

Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart   Voorjaarsvakantie  

Vrijdag 15 maart    Nationale stakingsdag, kinderen vrij! 

Donderdag 21 maart    Inloopmiddag  

Donderdag 21 maart    Opschoonmiddag  

Maandag 25 maart t/m vrijdag 29 maart Lesprogramma ‘Ik eet het beter’ groep 5 t/m 8 

Maandag 25 maart en donderdag 28 maart Rapportgesprekken groep 3 t/m 8  

Donderdag 4 april    Theoretisch verkeersexamen groep 7  

Vrijdag 5 april     ‘Samen muziek maken geblazen’ groep 5/6  

Vrijdag 12 april     Koningsspelen  

Maandag 15 april t/m woensdag 17 april Eindtoets groep 8 

Donderdag 18 april    Paasviering 

Vrijdag 19 april     Goede vrijdag, kinderen vrij!  

Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei  Vakantie!  

 

 

Op de volgende pagina’s vindt u nog informatie over Kibeo, spelsport festijn, de kleine tour, Fun 2 

move en het CJG (Sova training).     

 

  



 
 

Kibeo 

  



 
 

 

Op vrijdag 08-03-2019 organiseert HMS Dinteloord voor alle kinderen van 2 t/m 6 jaar, 

een gratis kennismaking met het Landelijke beweegdiploma. 

(PEUTERS/KLEUTERS  kunnen alleen deelnemen samen met ouders/begeleiding) 

Aanvang van het evenement zal voor de 2 t/m 6-jarige zijn om 10.30 uur. Het zal omstreeks 

12.00 uur afgelopen zijn. 

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

Voor de kinderen van 6 t/m 12 jaar is er in de middag een spelsport festijn, welke georganiseerd 

gaat worden in samenwerking met Voverdi Dinteloord en HMS Dinteloord. Ook hier is de 

toegang gratis 

Aanvang van het evenement is voor de 6 t/m 12-jarige om 13.00 uur. Het zal omstreeks 15.00 

uur afgelopen zijn. 

Alle sportvormen zullen in een spelvorm aan bod komen, dansen, klauteren en klimmen, 

balanceren, balspellen, volleybalspellen kortom te veel om op te noemen.  

Dit evenement zal plaats vinden in Sporthal De Buitelstee te Dinteloord. 

De kinderen hoeven zich van tevoren niet op te geven, maar kunnen zich gewoon melden op die 

dag in de sporthal tussen 10.00 uur en 10.30 uur en 12.45 en 13.00 uur. 

Wij rekenen op een massale opkomst, zodat de organiserende verenigingen en deelnemers 

kunnen terugzien op een geslaagde vakantiedag. 

De kinderen worden verwacht in sportkleding en gymschoenen of blote voeten. 

Je komt toch ook, lekker even spelsporten??????    

Alle kinderen van Dinteloord en omstreken zijn welkom op deze leuke dag.                     

Nadere informatie over dit evenement is te verkrijgen bij je leiding of bij:  

Voverdi Volleybalvereniging 

Peter van de Merbel    06-46574058 

Info algemeen en HMS Dinteloord 

Fam van der Ree           06- 28191002    

Activiteiten commissie HMS    



 
 

 
  



 
 

 

Wegens grote belangstelling voor de SoVa-

STERK!trainingen gaat het CJG een nieuwe serie 

STERK! geven in het voorjaar van 2019  
Voor kinderen is goed contact met leeftijdgenoten belangrijk. 

Sociale vaardigheid zorgt ervoor dat ze in de omgang zowel aan de 

eigen wensen en behoeftes als aan die van anderen kunnen voldoen. 

De vaardigheden zijn nodig om vriendjes te maken en te houden, 

mee te kunnen doen aan spelletjes, en goed om te kunnen gaan met 

conflicten en pesterijen. Sommige kinderen missen bepaalde sociale vaardigheden of durven ze niet 

goed te gebruiken. Ze vallen op door hun teruggetrokken, angstige gedrag of juist door hun 

ongeremde, agressieve gedrag. Een tekort aan sociale vaardigheden kan ervoor zorgen dat een kind 

alleen komt te staan.  

 

Positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen  
Als een kind niet met de groep mee mag of kan doen, veel ruzie maakt of een zeer lage indruk van 

zichzelf heeft, kan er sprake zijn van een tekort aan sociale vaardigheid. Deze behandeling kan het 

kind helpen de vaardigheden te vergroten. Door de training krijgen de kinderen een positiever 

zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Ze leren luisteren en vragen stellen en kunnen daardoor beter 

samenwerken en samenspelen. De kinderen komen dan beter tot hun recht in het dagelijks leven.  

Vanaf maandag 25 maart zal er een training gegeven worden door de jeugdprofessional en de 

jeugdverpleegkundige voor kinderen van 9 t/m 12 jaar (groep 6, 7 en 8) bij voldoende 

aanmeldingen. Een te grote groep is ook niet wenselijk. Meldt tijdig aan. Vol = vol.  

Er zijn 9 bijeenkomsten voor de kinderen en 1 ouderbijeenkomst. Locatie is fabrieksdijk 6 in 

Steenbergen op maandag van 15.30 uur tot 17.00 uur.  

 

Aanmelden  
U kunt uw kind nog aanmelden tot 1 maart 2019 voor deze bijeenkomsten. Als blijkt dat de vraag 

van uw kind past binnen de STERK!-training en bij voldoende aanmelding zal de training starten. 

U wordt hierover vanaf eind september geïnformeerd. Begin oktober zullen dan de 

intakegesprekken zijn met het kind en ouder(s). Bij de intake zullen alle data en cursusdag aan u 

bekend gemaakt worden.  

Aan het eind van de STERK! is er een evaluatiegesprek met het kind en ouder(s). Na de training 

volgt nog een terugkombijeenkomst voor de kinderen.  

De training wordt door de gemeente vergoed vanuit de jeugdwet. Er is geen eigen bijdrage.  

 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het CJG 0167-541131 of via 

de mail: info@cjgsteenbergen.nl. Vermeld hierbij de naam van uw kind, geboortedatum, school, 

groep, telefoonnummer en e-mail. 

  



 
 

  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het CJG Steenbergen voor kleine en grote vragen op 
uw School 
 
Hallo,  
Ook het schooljaar 2018/2019 ben ik,  Anouk Jacobs  jeugdverpleegkundige bij de 
Jeugdgezondheidszorg GGD West Brabant in de gemeente Steenbergen, weer aanwezig op school 
met een inloopspreekuur. Bij jullie op school zal dit iedere 4e week van de maand op dinsdag van 8.30 
tot 9.30 zijn. Ik zit dan in de computerruimte.. 
Je kunt bij mij terecht voor allerlei vragen die gaan over het opvoeden en opgroeien van jouw 
kind(eren). Bijvoorbeeld als je je zorgen maakt over zijn of haar ontwikkeling, maar ook als je vragen 
hebt over het nog niet zindelijk zijn van jullie zoon of dochter, of is het bij jullie thuis juist altijd een 
gevecht aan tafel? Tijdens het inloopspreekuur wil ik graag met jou naar jullie situatie kijken en indien 
gewenst kan ik je wat tips meegeven of juist de bevestiging geven dat jullie het gewoon goed doen! 
Mocht je aan één gesprek niet voldoende hebben dan kijken we samen welke ondersteuning er nog 
meer nodig is, maar vooral wat jullie prettig vinden! Dit alles is geheel vrijblijvend en kosteloos! Dus…. 
loop gerust eens binnen!  
 

Voor meer informatie over het CJG verwijs ik jullie naar onze websitewww.cjgsteenbergen.nl  
Mocht het niet uitkomen om tijdens het inloopspreekuur op de Regenboog binnen te wandelen, 
dan kunnen we uiteraard ook op een andere dag iets plannen. Stuur mij dan een berichtje, ik 
ben te bereiken op: an.jacobs@ggdwestbrabant.nl of 0612263814. Ook kunt u altijd terecht bij 
de balie van Vraagwijzer-CJG aan de Fabrieksdijk 6, 4651 BR te Steenbergen. Deze is 
maandag t/m donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur en donderdagmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur. Of bel: 
 

 
 

De aanwezige dagen voor komend schooljaar op basisschool de Regenboog zullen zijn: 

 
Dinsdag 25 September van 8.30 tot 9.30  
Dinsdag 23 Oktober van 8.30 tot 9.30  
Dinsdag 27 November van 8.30 tot 9.30  
Vrijdag 21 December van 8.30 tot 9.30 (eenmalig op vrijdag ivm de kerstvakantie)  
Dinsdag 29 Januari  van 8.30 tot 9.30 
Dinsdag 26 Februari van 8.30 tot 9.30  
Dinsdag 26 Maart  van 8.30 tot 9.30 
Vrijdag 19 April van 8.30 tot 9.30 (eenmalig op vrijdag ivm meivakantie)  
Dinsdag 28 Mei  van 8.30 tot 9.30 
Dinsdag 25 Juni  van 8.30 tot 9.30 

 

http://www.cjgsteenbergen.nl/
mailto:an.jacobs@ggdwestbrabant.nl

