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Maandag 3 oktober Schoolbezoek College van Bestuur Optimus 

Maandag 3 oktober Start gesprekken gr. 2, 7/8 en Leo A en B 

Dinsdag 4 oktober  Schoolfotograaf 

Woensdag 5 oktober t/m vrijdag 14 oktober Projectweek kinderboekenweek 

Dinsdag 11 oktober TechnoPromo Leo A 

Dinsdag 18 oktober Adit groep 8 

Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober Herfstvakantie 

Vanaf maandag 31 oktober Codekraken gr. 7-8 en Leonardo B 

 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),   

We hebben een mooie start gemaakt met z’n allen. Iedereen heeft 
zijn/haar plekje in de klas gevonden. 
Vanuit diverse kanten, zowel collega’s als ouders, heb ik gehoord dat de 
informatiebijeenkomsten voor de ouders die aanwezig waren erg prettig 

waren. Naast inhoudelijk, ook een mooie ontmoetingsplaats elkaar weer te spreken en de klas te 
mogen zien. Ook de huisbezoeken en startgesprekken vinden weer plaats.  
Het is fijn om op deze manier met u in contact te kunnen zijn. 
We wensen u een mooie oktobermaand toe!  
 

 

Nieuwsbrief 

de Regenboog 

okt. 2022 

Kalender en belangrijke data 

Mooie start 
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 Gedragscoach 

Om het eigenaarschap van kinderen te vergroten binnen de 

kaders van PBS en dus de sociaal emotionele ontwikkeling, 

krijgen de leerkrachten én leerlingen les in conflicthantering. Wat 

doe je als kinderen een meningsverschil hebben? Hoe los je dat 

samen op? Is daar altijd een leerkracht bij nodig?  

Een aantal leerlingen van de Regenboog worden ingezet als 

gedragscoach bij conflicten. Hiermee willen we eigenaarschap 

vergroten en vaardigheden van leerlingen vergroten bij het 

oplossen van conflicten. 

 

Leerlingen van groep 6, 7 en 8 die daar zelf voor kiezen, worden opgeleid tot gedragscoach. Zij gaan als coach aan de 

slag in de pauzes van de leerlingen. Middels gesprekstechnieken en oefeningen worden ze hierop voorbereid. Zij 

krijgen hiervoor een training van 3 lessen. De lessen vinden onder schooltijd plaats. Na de herfstvakantie starten de 

nieuwe kinderen met deze training. 

  

 

Graag willen wij u voorstellen aan onze leerlingenraad van het 

schooljaar 2022-2023. 

De leerlingenraad is een groep leerlingen, met kinderen 

afkomstig uit de groepen 6 tot en met 8, die mee bepaalt wat 

er op school gebeurt. Zij bespreken samen met de directeur 

regelmatig de meningen en ideeën van kinderen uit de 

verschillende groepen. Afgelopen schooljaar hebben de 

leerlingen bijvoorbeeld meegewerkt aan het bedenken van 

ideeën voor de Regenboog Kansclub en hebben ze mee mogen 

bepalen welke naam de nieuwe schooltuin kreeg. Ook hebben 

ze ideeën aan mogen dragen voor kansengelijkheid op het 

Kidscongres in de schouwburg. 

De leerlingenraad heeft ook een ideeënbus, die bij de keuken hangt. Hier kunnen kinderen van de school een briefje 

met idee, verzoek of mening kwijt. In de vergadering bespreekt de leerlingenraad deze ideeën en beslist of ze er iets 

mee kunnen doen. 

 

 

Lekker met je kinderen het bos in, schelpen en krabbetjes zoeken op het strand of plantjes in 
de tuin zetten. Maar je samen ook realiseren hoe kwetsbaar natuur is en kijken wat je kunt 
doen om haar te beschermen. De natuur is vaak een bron van inspiratie voor kinderboeken. 

Dieren hebben niet alleen een hoge aaibaarheidsfactor – daarom zijn ze ook zo fijn als 
knuffel- ze zijn ook erg geschikt om emoties te laten zien die voor peuters en kleuters 
herkenbaar zijn.  

Sommige dierenvriendjes in prentenboeken groeien uit tot bekende karakters die je overal 
tegenkomt, als speelgoed, op behang, op kinderkleertjes, op televisie of in een musical. 

PBS  

De leerlingenraad 

Gi-ga-groen Kinderboekenweek 2022 Dier en natuur 
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Het thema van de Kinderboekenweek 2022 is Gi-ga-groen. Een perfecte tijd om nog meer bezig te zijn met boeken 
én met alles wat de natuur te bieden heeft.  
 
Tijdens de opening van de Kinderboekenweek zullen enkele juffen en meesters helemaal in het groen verkleed gaan.  
Op woensdagochtend 5 oktober starten we de dag buiten op de speelplaats. De leerkrachten zullen op verschillende 
plaatsen gaan lezen in een boek dat aansluit bij het thema. 
Gedurende de Kinderboekenweek worden er challenges uitgevoerd. Zo gaat de onderbouw hun eigen prentenboek 
maken en gaat de bovenbouw zelf sla kweken in de klas en hierover een boek maken. Deze boeken maken ze op de 
computer zodat de kinderen ook aan hun ICT-vaardigheden werken. 
Op 13 oktober is er voor de leerlingen t/m groep 6 en Leonardo A een goochelvoorstelling in het thema gegeven 
door Lars van Tuijl. Voor groep 7-8 en Leonardo B komt op 10 oktober een schrijver, Simone de Jong, in de klas om 
de kinderen uitleg te geven over het schrijven van boeken. Simone de Jong gaat ook een opdracht uitvoeren met de 
kinderen. En natuurlijk wordt er extra veel voorgelezen deze dagen. 
 
Wij hebben al zin om onze groene outfit uit de kast te halen! Jullie ook? 
 

 

Hieronder zijn tips verzameld om thuis te oefenen met lezen. 

Vaker kort oefenen heeft meer effect dan één keer lang. Plan daarom een aantal 

momenten per week waarop u kort gaat oefenen met uw kind. 

1. Neem een vast oefenmoment, dit geeft structuur voor u en voor uw kind. 
Geef voorrang aan dit moment. Als u zelf iets anders belangrijker vindt 
dan lezen, brengt u deze boodschap ook over op uw kind. 

2. Spreek vooraf af hoe lang je gaat oefenen. Zet bijvoorbeeld een 
kookwekker. 

3. Interesse is belangrijker dan niveau. Zoek een boek dat uw kind leuk vindt om te lezen, bijvoorbeeld over een 
dier of een hobby. Als een kind al wat over het onderwerp weet, zal hij/zij dit makkelijker kunnen lezen. 

4. Vraag op de school van uw kind naar het AVI-niveau waarop uw kind het beste kan gaan oefenen. 
5. Lezen is overal! Denk bijvoorbeeld ook aan het laten lezen van de menukaart op het terras, de plattegrond 

van de dierentuin, de boodschappenlijst of bewegwijzeringsborden tijdens een autorit. 
6. Als uw kind een woord niet kan lezen, dan kunt u dit woord gerust voorzeggen. Dit zorgt voor zelfvertrouwen 

en het juist automatiseren van het woordbeeld. 
7. Zorg voor een prettige sfeer. Word niet boos als het lezen niet lukt, maar geef juist veel complimenten voor 

wat goed gaat. 
8. Praat over het boek voor, tijdens en na het lezen. Als uw kind het boek beter begrijpt, zal hij het boek beter 

kunnen lezen. 
9. Herhaling zorgt voor automatiseren, maar zorgt ook voor een veilig gevoel en zelfvertrouwen bij uw kind. 

Het herhalen van een tekst of boekje is dus prima, zo lang uw kind dit leuk vindt. 
10. Zorg voor een ‘leescultuur’ in huis. Lees zelf regelmatig en zorg voor tijdschriften en verschillende soorten 

boeken in huis. 
11. Leg uit waarom (sneller) leren lezen belangrijk is. Bijvoorbeeld: “Je kunt dan de ondertiteling lezen van die 

film die je zo graag wil zien”. 
12. Van sommige boeken zijn ook films. Het is leuk om eerst het boek te lezen en dan de film te kijken. Praat met 

uw kind over de verschillen. 
13. Neem een abonnement op de bieb en zoek hier regelmatig met uw kind nieuwe boeken uit. 

 
Begin oktober zal de ouderbijdrage via automatische incasso worden afgeschreven of 
krijgt u een brief via de penningmeester om de ouderbijdrage te betalen. Van de 
ouderbijdrage organiseert het team van de Regenboog in samenwerking met de 
ouderraad verschillende activiteiten rondom kinderboekenweek sinterklaas, kerst, 
carnaval, koningsspelen, schoolreis, kamp, eindmusical etc. Om alle activiteiten door te 

Tips om thuis te oefenen met lezen 

Ouderbijdrage 

https://www.kinderboeken.nl/kinderboekenweek-2022/
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kunnen laten gaan, zijn we afhankelijk van uw ouderbijdrage. Hoewel de ouderbijdrage wettelijk niet verplicht kan 
worden, gaan wij er wel van uit dat alle ouders (net als de afgelopen jaren) de vrijwillige ouderbijdrage betalen.  
 
Vooral afgelopen schooljaar merkten we dat steeds minder ouders aan de ouderbijdrage (kunnen) voldoen. Dit heeft 

consequenties voor het mogelijk maken van activiteiten. De Regenboog zelf krijgt geen geld van de overheid voor het 

organiseren van activiteiten en kan ons hier dus niet in ondersteunen. Des te minder geld er bij de ouderraad binnen 

komt, des te minder activiteiten er georganiseerd kunnen worden in een schooljaar.  

Hopelijk gaat dit iedereen lukken. 

Alvast hartelijk dank. 
Ouderraad de Regenboog 
 
 

 
De ouderraad heeft zich vorig schooljaar aangemeld voor 
de RaboClub Support actie. 
Iedereen die lid is van de Rabobank kan stemmen op 

“oudervereniging de Regenboog” om geld in te zamelen 

voor spelmateriaal en het organiseren van activiteiten voor 

de kinderen zoals schoolreis, koningsspelen, Sint etc. 

Stemmen kan via de Rabo App of op 

rabobank.nl/clubsupport . 

Des te meer stemmen, des te meer geld opgehaald wordt.  
Zeg het voort en deel dit bericht vooral met anderen. 
  
Alvast hartelijk dank namens de ouderraad en team de 
Regenboog 
 

 

 

 

 

 

 

 

Basisschool de Regenboog is vanaf nu te vinden op Facebook! 

Hier kunt u ons volgen en op de hoogte blijven van alle leuke 

activiteiten op school. Zo ziet u waar de klas van uw eigen kind 

mee bezig is én wat andere klassen zoal doen. Ook is het een leuke 

manier voor familie, vrienden of buren om te zien wat de kinderen 

op school meemaken. Komt u ook een kijkje nemen?  

Hopelijk zien we u daar!  

Open deze link om onze Facebookpagina te 

bekijken:  bit.ly/facebookderegenboog  

Stemt u mee? 

Facebook 
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Na de herfstvakantie willen we weer starten met de periodieke luizencontroles. De 

luizencontrole vindt plaats in de week na elke schoolvakantie. De eerste luizencontrole 

willen wij houden op maandag 31 november onder schooltijd. We zijn dringend op zoek 

naar ouders die ons hierbij kunnen en willen helpen. 

U kunt zich aanmelden bij juf Kim (leerkracht groep 3: ma, do, vrij) 

Dit kunt u doen via de mail: k.aalbrecht@optimusonderwijs.nl, in persoon of via een bericht op Parro. 

 

 
 
Ook in de maand oktober heeft de ouderkamerwerkgroep een mooi programma 
samengesteld voor uw als ouder. U bent iedere maandag van harte welkom in de ouderkamer 
van 8.30u tot 10.00u.  
Hieronder ziet u het programma van de maand oktober.  
 
Hopelijk tot ziens! 
De ouderkamerwerkgroep 
 

                                                       

Hoi! 

Mijn naam is Aicha, 33 jaar, moeder van Daamien (6 jaar) en Ilias (3,5 jaar). Ik werk bij 

Sociom en ben sinds vorige week werkzaam op de Regenboog als ‘interculturele 

wijkcoach/ouderconsulent’. Ik ben (tijdelijk) de vervanger van Reyhan en zal dan ook 

haar taken overnemen. Dit betekent dat ik iedere maandagochtend aanwezig ben in de 

ouderkamer. Tijdens dit uurtje kunt u bij mij terecht voor al uw vragen! Ook kunt u 

gezellig bijkletsen met andere ouders en meedenken/organiseren van activiteiten vóór 

de ouders. 

U mag mij ook altijd mailen, bellen of appen: 

Mail: aichavaneijbergen@sociom.nl 
Telefoon:06-89973889  

                                                    Tot op het schoolplein en in de ouderkamer! 

                        Groetjes Aicha  

Datum Thema Activiteit 

03 oktober Buiten inloop Kennismaking met de ouderkamer en de thema’s onder 

het genot van koffie/thee met iets lekkers. 

10 oktober Thema:  Bent u bekend met deze 
financiële regelingen. 
Informatie RegenboogKansclub 

Er wordt door een spreker iets verteld over de financiële 
mogelijkheden die je hebt t.a.v. de ouderbijdrage, 
Leergeld, kinderbijslag. 
Bij welke organisatie kan je terecht voor een bijdrage. 
Informatie over de RegenboogKansclub. 

17 oktober Vrije inloop Koffie/thee drinken 

24 oktober Herfstvakantie Herfstvakantie 

31 oktober Vrije inloop Koffie/thee drinken 

Luizenouders gezocht 

Ouderkamer 

mailto:k.aalbrecht@optimusonderwijs.nl
mailto:aichavaneijbergen@sociom.nl
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U heeft vast wel eens eerder iets gehoord of gelezen over de medezeggenschapsraad (MR) van de Regenboog.  

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee leerkrachten en drie ouders. Zij vertegenwoordigen alle ouders en 

leerkrachten van de school en zij hebben adviesrecht en/of instemmingsrecht als het gaat om schoolbeleid. 

 

De MR van de Regenboog vergadert zo’n 8 keer per jaar en bespreekt dan diverse onderwerpen die spelen. Een deel 

van die vergadering vindt plaats in aanwezigheid van Anja, zodat zij als directeur belangrijke zaken kan toelichten. 

Ook overleggen we zonder het bevoegd gezag over allerlei items. In de MR komen zaken als de schoolgids, het 

vakantierooster, de formatie en de begroting aan bod. 

 

Mocht u als ouder/verzorger een bespreekpunt hebben voor in de MR, voelt 

u zich dan vrij om één van onze ouders aan te spreken of een mail te sturen 

naar mr.deregenboogcuijk@optimusonderwijs.nl  Wij noteren dit item dan 

op onze agenda en geven u een terugkoppeling via de mail. Notulen van 

onze vergaderingen zijn daarnaast op verzoek in te zien bij de directie.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Ron van Rijckevorsel, Nicolette Chetouani, Serpil Erturul, Saskia Joosten en 

Romy Hoed (tijdelijk vervangen door Kim Aalbrecht) 

 

MR de Regenboog 

 

 

 

Op school werken leerlingen aan méér dan alleen taal en rekenen. Denk 

bijvoorbeeld aan de talenten en capaciteiten die uw kind elke dag verder 

ontwikkelt en inzet. Om het totaalplaatje van een leerling in beeld te 

kunnen brengen, nemen we de Adaptieve Digitale Intelligentietest (ADIT) 

af. Met de ADIT worden de cognitieve capaciteiten van een leerling in 

groep 8 van het basisonderwijs gemeten. Deze test geeft naast de 

verbale- en non-verbale intelligentie ook een advies voor het Voortgezet 

Onderwijs. De ADIT toetst op digitale en adaptieve wijze zeven 

onderdelen: woordbetekenis, woorden passen, woordexclusie, 

hoofdbewerkingen, reeksen, kubussen en vlakken. De test wordt via 

internet afgenomen op een tablet. De toets duurt ongeveer anderhalf 

uur. Alle leerlingen van regulier gaan deze test maken, Hiervoor 

dient er nog een toestemmingsformulier ondertekend te worden. 

Dit zal tijdens de Startgesprekken gevraagd worden. 

Mocht u meer willen weten over de ADIT, klik dan op deze 

link: https://route8.nl/page/article/ADIT/ADIT+in+het+kort  

De ADIT zal op 18 oktober worden afgenomen bij alle leerlingen van de reguliere groep 8.  
Hier kan en hoeft een leerling niet speciaal op voorbereid worden.   
Het is wel fijn als uw kind goed uitgerust op school komt. 
 
 
 
 

Medezeggenschapsraad de Regenboog 

Adit groep 8  

mailto:mr.deregenboogcuijk@optimusonderwijs.nl
https://route8.nl/page/article/ADIT/ADIT+in+het+kort
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Op dinsdag 4 oktober zal de schoolfotograaf de leerlingen weer op de 

foto komen zetten. Dit jaar zal dat een fotograaf zijn van ’t Zuiden. 

De betaling van de foto’s zal dit jaar online verlopen. De prijs van een 

pakket is €9,00.  

Wat zit er in het pakket? 

1 portret 13x18 cm. 

1 vel 13x18 cm ( 2 foto’s 6x9 + 8 pasfoto’s) 

1 vel 13x18 cm (klassenfoto voorzien van een tekst) 

 

Ook zullen er foto’s gemaakt worden van broertjes en zusjes. Deze foto ontvangt u gratis! Er zullen alleen foto’s 

gemaakt worden van leerlingen van onze school (groep 1 t/m 8). 

 

Kledingtip: Kies voor vrolijke, heldere kleuren. Zwarte of witte kleding is minder geschikt voor de foto’s. 

 

 

 

Ook dit jaar kunnen we weer een aantal leerlingen extra helpen door het Nationaal 

Programma Onderwijs dat de overheid heeft gefinancierd in verband met Corona. 

Op maandag, dinsdag en woensdag wordt de ondersteuning gegeven in kleine 

groepjes leerlingen op het gebied van rekenen en begrijpend lezen.  

De ouders van de betreffende leerlingen worden door de leerkracht van hun kind 

daarvan op de hoogte gesteld. De begeleiding wordt, net als vorig jaar, gegeven 

door Lucy de Bie. Als u vragen heeft, kunt u ook altijd met haar een afspraak 

maken.  l.dbie@optimusonderwijs.nl  

 

 

Na de herfstvakantie gaat de Regenboogkansclub weer door! 
Er komt een gevarieerd programma-aanbod waarbij we gaan spelen en 
bewegen.  
Zou het lukken om een piramide te bouwen van mensen?  
Of zou het lukken om een Regenboog-racebaan te tekenen met z’n allen?  
 
De creaties van de kinderen worden gepresenteerd tijdens de 
kerstactiviteit op donderdag 22 december. 
Kinderen krijgen een brief mee naar huis, waarmee zij zich kunnen 
aanmelden voor dit programma.  
Daarnaast hopen we dat er ook weer ouders zijn die mee willen helpen.  
Hopelijk doen veel kinderen weer mee! 
 
Op maandag 10 oktober zal Heidi van de organisatie van de 
Regenboogkansclub hierover meer informatie geven in de ouderkamer.  
 
 
 
 
 

Regenboogkansclub komt er weer aan! 

Schoolfotograaf 

NPO ondersteuning High Dosing Tutoring 

mailto:l.dbie@optimusonderwijs.nl
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Op dinsdag 11 oktober zullen de leerlingen van Leo A een bezoek brengen aan TechnoPromo in Cuijk. Deze excursie 

staat in het teken van het project Aardse extremen, waarbij we o.a. kijken naar de 

invloed van het weer en hoe het weer kan zorgen voor extreme situaties.  

We gaan meetinstrumenten maken, die we later hopen te gebruiken om zelf metingen 

uit te voeren. Ter herinnering: iedere leerling heeft 2 petflessen van 0,5 liter nodig en 1 

van 1,5 liter. Graag voorzien van naam met watervaste stift. 

 

 

Sporten en bewegen is niet alleen gezond, maar ook nog eens hartstikke 

leuk! Ook dit jaar zitten onze beweegcoaches weer vol energie om 

naschoolse activiteiten aan te bieden. Dit jaar komen we wekelijks terug 

op drie vaste locaties om met jullie allemaal leuke sport en spelactiviteiten 

te doen.  

 

 

Deze drie locaties zijn: 

❖ Dinsdag:             Playground Krajicek                                               (De Valuwe) 

❖ Woensdag:        Blauw veldje/ Schoolplein de Akkerwinde         (Beers/Vianen) 

❖ Donderdag:       Beweegpark Padbroek                                           (Padbroek) 

Beweeg samen met onze enthousiaste beweegcoaches van 14.30 tot 15.30 uur mee met verschillende toffe sporten 
en spellen. Denk aan voetbal, trefbal en allerlei soorten tikspellen.  
Voor meer informatie kun je terecht bij jouw gymdocent en kom zelf anders gewoon lekker langs! Dan zien we jou 
met je andere vriendjes en vriendinnetjes na school om samen met elkaar verschillende sport en spelactiviteiten te 
doen!  
LET OP: Wil je ook meedoen aan onze toffe vakantieactiviteiten?  

Kijk dan snel op de website van Sjors-Sportief en geef je op via de onderstaande link: 

https://www.sjorssportief.nl/activiteiten?gemeente%5B%5D=16&zoeken=cuijk+beweegt&sort=name&zoeken=ben+

bizzie 

Tot dan! 

 
Voor alle Cuijkentjes van 6 - 12 jaar presenteert Schouwburg Cuijk i.s.m. Bioscoop Industry het kinderfestival 'Land 
van Cuijkentjes'. Het is op dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 oktober in de herfstvakantie. Je kunt vanaf nu 
kaarten bestellen op de website van de schouwburg.   
Programma   
Je gaat deze dagen de hele middag meedoen met workshops of kijken naar een film of theatervoorstelling. Elke dag 
starten we om 12.45 uur samen in de schouwburg met een warming-up ‘Bodyclap’. Daarna kies je je eigen route.   
Kies bijvoorbeeld voor de animatiefilm ‘Knor’ of voor een theatervoorstelling over Hiphop.  
In de workshops leer je onder andere beatboxen of 3D-tekenen.    
Zo werkt het   
Kaarten koop je voor € 5,- per persoon op de website van de schouwburg. Kies daar welke dag je wil gaan en kies de 
route (KIP of EI).    
Route KIP: een voorstelling en workshops in de schouwburg.   
Route EI: een film in de bioscoop en daarna OF een workshop OF een theatervoorstelling in de schouwburg.    
Je kunt ervoor kiezen om 1, 2 of 3 dagen mee te doen. Voor elke dag koop je los een kaartje.  

TechnoPromo Leonardo A 

Sport en beweeg jij met ons mee?! 

Kinderfestival “Land van Cuijkentjes 

https://www.sjorssportief.nl/activiteiten?gemeente%5B%5D=16&zoeken=cuijk+beweegt&sort=name&zoeken=ben+bizzie
https://www.sjorssportief.nl/activiteiten?gemeente%5B%5D=16&zoeken=cuijk+beweegt&sort=name&zoeken=ben+bizzie


Nieuwsbrief basisschool de Regenboog Cuijk, oktober 2022    

 

Lees meer over het programma op deze website.     
Ouders    
Ouders hoeven geen kaartje te kopen, maar gaan bij grote drukte niet mee de zaal in. Kinderen hebben voorrang.  
De ouders zijn welkom om te wachten in het café van de schouwburg.   
  
Hopelijk zien we je in de herfstvakantie, we kijken ernaar uit!   
 
Schouwburg en Industry Cuijk 
 
 
 

Beleef de Kinderboekenweek ook in de bibliotheek 

  

In de bibliotheken van BiblioPlus is er tijdens de Kinderboekenweek van 5 t/m 16 oktober van alles te 

beleven over de natuur. Want het thema is 'GI-GA-GROEN!' 

• Ontmoet echte natuur experts tijdens 3 Kindercolleges (8 t/m 12 jaar). Kindercollege: De bioloog - 
Weg met de plastic soep (door het WNF) & Het klimaat en de opwarming van de aarde.  

• Bezoek de prachtige voorstelling: 'De dieren van het Waterloopwoud' in bibliotheek Grave (vanaf 
4 jaar).  

• Ga op avontuur met Jan Klaassen in de poppenkastvoorstelling 'Jan Klaassen en het Speelbos' van 
Frank Peters (3-8 jaar).  

• Help de bibliotheek recyclen! Kom knutselen met de oude boeken van de bibliotheek (4 t/m 12 
jaar).   

• Haal de gratis Kinderboekenweekkrant(op=op). 
• En leen natuurlijk gratis allerlei toffe boeken, in de online-bibliotheek en de bibliotheek bij jou in de 

buurt.  

Kijk voor alle activiteiten, informatie en aanmelden biblioplus.nl/kinderboekenweek  

 

 

De Kinderboekenweek bij BiblioPlus 

 

Yes! De TechLab Club in Gennep gaat weer van start! 
-Vanaf dinsdag 27 september kunnen kinderen van 8 t/m 12 jaar weer elke week aan de slag met de 
tofste maaktechnieken. 
 
Tot en met december komen twee thema's voorbij: 
'Jij bent de ontwerper' Ontwerp en maak een eigen robot. De robot mag aan het eind mee naar huis.  
'Tijdreizen' Reis met het green screen naar een tijd uit de geschiedenis of programmeer een game van 
de toekomst...Kinderen maken zelf het verhaal!  
 

Bibliotheek 

https://schouwburgcuijk.nl/nieuws/kinderfestival-in-de-herfstvakantie
https://www.biblioplus.nl/kinderen_en_ouders/campagne.html
http://biblioplus.nl/kinderboekenweek
https://biblioplus.op-shop.nl/411/techlab-club-gennep
https://www.biblioplus.nl/kinderen_en_ouders/campagne.html
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Bespaar energie én geld met een super leuk 

spel! 

‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ Hoeveel lampen branden er in 

huis?’ Enkele vragen die voorkomen in het spel Junior Energiecoach. Een 

uitdaging van de gemeente Land van Cuijk aan gezinnen met kinderen van 7 tot 

12 jaar. Het spel wordt gespeeld gedurende 5 weken. Doe mee met de leerzame 

challenges, puzzels, experimenten en winacties. Deelname is gratis! 

 

Doe je mee? Het eerste spel start op 7 oktober. Kijk voor meer informatie, gratis inschrijven en een 

voorproefje op www.juniorenergiecoach.nl              

Doe mee met de Junior Energiecoach (aanmelden t/m 2 oktober) 

 

 

                   

 

Hoe ondersteun je jouw hooggevoelige kind? 
 
Intens kunnen genieten. Diepzinnige vragen stellen. Last hebben van kriebelende kleding. Emoties van anderen 
oppikken. Streven naar perfectie. Zomaar een aantal kenmerken van hooggevoeligheid: een aangeboren 
karaktereigenschap die bij een op de vijf kinderen voorkomt. Ook bij dat van jou? Dan geven wij je een aantal 
opvoedtips. 
 
Hooggevoeligheid biedt zowel voor- als nadelen. Mensen met deze eigenschap reageren sterk op geuren, geluiden 
en beelden. Daardoor kunnen ze intens genieten. Tegelijkertijd raken ze sneller overprikkeld. Door jouw 
hooggevoelige kind goed te begeleiden, help je het om gelukkig op te groeien. Dit begint bij begrip. Als jij je kind 
accepteert hoe het is, zal het dat zelf ook sneller doen. 
 
Rust en regelmaat 
Omdat je kind alles intens beleeft, heeft het meer tijd nodig om prikkels te verwerken. Een duidelijke dagindeling 
met rustmomenten biedt hierbij uitkomst. Net zoals voorspelbaarheid, want je kind weet graag waar het aan toe is. 
Bereid je kleintje voor op grote veranderingen en geef het de tijd om deze in alle rust te behappen. Bijvoorbeeld 
door een plek te creëren waar het zich kan terugtrekken. Of door samen de natuur in te gaan. 
 
Positief opvoeden 
Hooggevoelige kinderen zijn vaak perfectionistisch. Ze willen alles goed doen en hechten veel waarde aan kritiek. 
Daardoor werkt straffen averechts: het leidt tot faalangst. Vertoont jouw kind negatief gedrag? Blijf dan rustig. 
Boosheid zorgt voor extra prikkels, waarvan je kind nóg meer overstuur raakt. Geef op een vriendelijke manier 
grenzen aan. Dit levert uiteindelijk het meest op. 
 
Vragen staat vrij 
Heb je vragen over hooggevoeligheid? Of andere vragen over opgroeien? Stel ze aan het CJG via telefoon of e-mail. 

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 

http://www.juniorenergiecoach.nl/
https://www.juniorenergiecoach.nl/aanmelden
https://www.juniorenergiecoach.nl/aanmelden
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