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Woensdag 11 januari t/m vrijdag 27 januari Afname AVI/DMT en Cito-toetsen gr. 3 t/m 8 

Dinsdag 17, 24 en 31 januari Smaakcentrum gr. 7-8 

Woensdag 25 januari Start nationale voorleesdagen groep 1-2 

Woensdag 1 februari Poëzieles groep 4 

Donderdag 9 februari Onderwijskundig rapport gr. 8 mee naar huis 

Vrijdag 10 februari Studiedag – Alle kinderen vrij 

 
 
 
 
 
Een nieuw jaar betekent opnieuw een stap vooruit. 
We zetten allemaal stappen vooruit, soms groot, soms klein. 
Vaak gebeurt er met kleine stapjes al heel veel moois.  
Het geeft voldoening om vooruit te komen.  
Wij hopen in 2023 ook samen met jullie mooie stappen te maken. 
 
Het team van de Regenboog wenst u het allerbeste voor 2023! 
 
Na een heerlijke vakantie, kunnen we er weer fris tegenaan 
in het nieuwe jaar. 
 
Een positieve en goede start van 2023 toegewenst!   
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Er zijn de afgelopen periode weer geslaagde activiteiten in de ouderkamer geweest, waaronder een 
uitleg over huiswerkbegeleiding, bijeenkomsten over financiële middelen, gezonde voeding, het 
digitaal programma Bouw! en over het herkennen van signalen van verdovende middelen en het 
omgaan met Social media.  
Ook de komende periode wordt er weer van alles voor u georganiseerd in de ouderkamer. Op 
maandag 16 januari komt de verpleegkundige van de GGD iets vertellen over zindelijkheid/bedplassen. 
 
U bent iedere maandag van harte welkom in de ouderkamer van 8.45 uur tot 10.00 uur onder het genot van een 
kopje koffie of thee. 
Tijdens dit uurtje is er ook de mogelijkheid om de Wijkcoach Aicha van Eijbergen (van Sociom) (hulp)vragen te 
stellen.  
  
Op maandag 9 januari is het ouderkamerprogramma van het komende half jaar gepresenteerd. Deze is ook te zien 
op de laatste pagina van deze nieuwsbrief.  
 
Tot ziens in de ouderkamer!  
 
 
 

Op 7, 8 en 9 december was het zover: de 
voorleeskampioen van basisschool de Regenboog werd 
bekend gemaakt.  
 
Op 7 en 8 december was het tijd voor de voorrondes in de 
klassen van groep 7/8 en Leonardo B. Er werd in beide 
klassen fantastisch voorgelezen, maar uiteindelijk werd er 
van iedere klas één winnaar gekozen: Lucie (Leonardo B) 
en Lulia (groep 7/8).  
 
Zij mochten hun klas vertegenwoordigen tijdens de finale, 

op vrijdag 9 december in de aula. Onder toeziend oog van een strenge jury (bestaande uit juf 
Anja, meester Mattijs, meester Tom en Esin uit groep 4) haalden Lulia en Lucie alles uit de kast 
om het publiek helemaal mee te nemen in hun verhaal.  
Uiteindelijk moest de jury een bijna onmogelijke keuze maken: wie van de twee dames gaat de 
Regenboog vertegenwoordigen op de regiofinale in de Schouwburg!? 
Na uitvoerig overleg werd Lulia gekozen tot winnaar! 
Gefeliciteerd Lulia en heel succes in de regiofinale!  
 
Wanneer de regiofinale in de Schouwburg plaatsvindt, horen we in januari/februari.  
 
 
Van woensdag 25 januari tot en met zaterdag 4 februari 2023 zijn De Nationale Voorleesdagen. De 
dagen in het jaar waarop we in de onderbouw extra aandacht hebben voor de meest mooie 
prentenboeken en het belang van voorlezen. We vieren dat voorlezen een feestje is! Niet alleen 
omdat voorlezen gezellig is, maar ook omdat: 
• Voorlezen de taal- en spraakontwikkeling stimuleert  
• Boeken kinderen helpen om meer te leren over de wereld  
• Kinderen er heel veel nieuwe woorden door leren  
• Voorlezen helpt bij het luisteren en concentreren  
• Verhalen de fantasie stimuleren  
 

Nationale Voorleeswedstrijd 2022 
 
 

Ouderkamer 

Hoera! De Nationale Voorleesdagen gaan weer van start! 
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Tussen de titels uit de Prentenboek Top 10 zit één boek dat zich Prentenboek van het Jaar mag noemen. 
In 2023 is dat 'Maximiliaan Modderman geeft een feestje' van Joukje Akveld en Jan Jutte.  
 
'Maximiliaan Modderman is alleen thuis en organiseert een feest voor zijn speelgoedbeesten. Met taart! Het wordt 
een wild feest. En een vies feest. Wat zullen mama en papa zeggen als ze thuiskomen?' Een uitbundig en herkenbaar 
verhaal voor alle kinderen die er weleens een puinhoop van maken.  
 
In de klas gaan we dit leuke boek (en nog vele andere prentenboeken) natuurlijk lezen.  
Wij kijken uit naar de Nationale Voorleesdagen!  
 
 
 
In januari mogen de groepen 7 en 8 weer naar het Smaakcentrum!  
Dit betekent dat groep 7/8 en Leonardo B om 9.00 uur verwacht worden op Het Smaakcentrum in Linden.  
Op dinsdag 17, 24 en 31 januari zijn we welkom om te koken.  
Op deze dag krijgen we een gedeelte van de ochtend les over voedsel en in het andere gedeelte gaan de kinderen 
zelf een recept volgen om iets lekkers te koken. Het is mogelijk dat de kinderen wat opdrachten meekrijgen na de 
lessen om op school/thuis te maken. 
 
Vanuit het Smaakcentrum kregen we nog twee belangrijke mededelingen:  
Neem elastiekjes mee voor lange haren en handen wassen blijft een extra aandachtspunt. 
 
Groep 7/8 kan met de fiets en meester Tom zal om vervoer vragen voor Leonardo B.  
Mocht er vanuit groep 7/8 en Leonardo B genoeg vervoersmogelijkheden zijn, zouden we eventueel allemaal met de 
auto kunnen gaan.  
Hulp zien we hiervoor graag tegemoet! 

 
We hebben er zin in! 
 
 
 
 
 

 
 
 
In januari worden de nieuwe toetsen van Cito in beeld 
afgenomen.  
Hierin ligt de focus op de groei van iedere leerling. Er is 
aandacht voor lezen, spelling en rekenen-wiskunde, die de 
leerkracht goed inzicht geven in de groei van jouw kind. Zo 
weet de leerkracht precies waarbij jouw kind misschien wat 
extra hulp of juist lekker veel uitdaging nodig heeft. Zo 
krijgt jouw kind de beste kans om zijn of haar talenten  
te ontwikkelen.  
Zo kunnen we de vorderingen van uw kind goed in kaart brengen en u hierover tijdens de rapportfoliogesprekken 
informeren. Voor de schoolverlaters zijn deze toetsen een aanvulling en ondersteuning bij het definitieve 
schoolverlatersadvies.  
Op tijd naar bed en dagelijks een goed ontbijt is een goede voorbereiding voor deze toetsen.  
 
Op Folder-A4-DE-GROEI-VAN-JE-KIND-IN-BEELD.indd (cito.nl) vindt u meer informatie over deze nieuwe toetsen.  
 
 
 

Smaakcentrum 

Cito/ Avi/ DMT 

https://www.cito.nl/-/media/files/ve-en-po/cito-folder-de-groei-van-je-kind-in-beeld.pdf?la=nl-nl
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Help! Mijn kind kan niet tegen zijn verlies  
Gezellig, samen een spelletje doen. Maar naarmate het spel vordert 
komt er stemverheffing, teleurgestelde geluiden, beschuldigingen van 
vals spelen misschien. En voor je het weet vliegt het bordspel om je 
oren. Of rent je kind huilend het voetbalveld af en wil het niet 
(“nooit!”) meer meedoen.  
 
10 tips om je kind te helpen beter tegen zijn verlies te kunnen  

• Samen een spelletje doen is gezellig en ontzettend goed voor 
de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door thuis veel samen 
met je kind gezelschapsspelletjes te spelen, leert je kind dat 
een spelletje niet alleen om winst of verlies gaat. Belangrijker dan winst zijn de gezelligheid, het onderlinge 
contact en gewoon een leuke tijd hebben met het spelen zelf.  

• Help teleurstelling te accepteren en toon begrip. Leg aan je kind uit wat er gebeurt tijdens het spelletje. ‘Jij 
bent boos/verdrietig/teleurgesteld dat je verloren hebt. Daarom vind je het spelletje niet meer zo leuk. Dat 
begrijp ik heel goed, ik wil ook graag winnen. Maar het belangrijkste is dat we leuk samen spelen. Misschien 
gaat het volgende keer beter.’ Geef zelf het goede voorbeeld als u een keer verloren hebt. “Jammer dat ik 
verloren heb, maar ik vond het wel heel leuk om samen een potje memory te doen.”  

• Laat je niet leiden door medelijden. Besteed geen aandacht aan verdriet/frustratie of angst om weer mee te 
doen. Accepteer dat je kind zich op dat moment voelt zoals hij zich voelt en vertrouw erop dat hij er mee om 
kan gaan.  

• Haal je kind niet over om toch weer mee te doen als het is afgehaakt. De aandacht die je daarmee geeft 
houdt het gedrag in stand. Ga zo veel mogelijk gewoon door met het spel. Kies er bewust voor om het plezier 
voor jezelf en anderen niet te laten bederven.  

• Kies eerst spelletjes waarbij geluk of toeval een belangrijke factor is. Je kind ziet dat iedereen op zijn beurt de 
dobbelstenen mee of tegen heeft. Dat voelt minder als persoonlijk falen.  

• Pas de regels van het spel aan, desnoods, of spreek samen nieuwe regels af. Wanneer het spelen (weer) leuk 
is, kun je langzaam het wedstrijdelement terugbrengen en terug naar het oorspronkelijke spel. Of beperk het 
competitie-element, bijvoorbeeld een coöperatief spel waarbij je met alle spelers een bepaald doel moet 
halen. Je wint of verliest dus niet van elkaar, maar met elkaar. Zo staat samenwerking centraal.  

• Complimenteer je kind over zijn gedrag wanneer het goed gaat! Als hij gezellig meedoet en niet boos wordt 
bijvoorbeeld. Prijs zijn inzet en doorzettingsvermogen wanneer hij je ziet dat hij niet opgeeft al staat hij 
achter en kost het hem moeite.  

• Vergelijk kinderen niet met elkaar, dat werkt competitiedrang in de hand en werkt averechts op een toch al 
onzeker kind.  

• Leer je kind dat verliezen nuttig is. Het gaat niet om het einddoel maar de reis er naar toe. Zeker bij een 
tactisch spel of een sport leer je door heel vaak spelen en juist ook door verliezen hoe je het spel steeds 
beter kan spelen.  

• Laat je kind niet altijd winnen. Je kind zal vaker in zijn leven teleurstellingen meemaken; om hiermee om te 
kunnen gaan, helpt het om dit mee te maken. Soms win je, soms leer je. 

 
 
 
In januari staan de laatste Cito-toetsen op het programma voor groep 8. Dit betekent dat 
groep 8 na deze resultaten het officiële advies krijgt voor het middelbaar onderwijs. Dit 
advies komt niet in het rapportfolio, maar in een Onderwijskundig Rapport (OWR).  
Tot nu toe staan de adviesgesprekken gepland in de week van 13 t/m 16 februari. Hier 
wordt het definitieve advies VO gegeven en het Onderwijskundig Rapport (OWR) 
besproken. De kinderen krijgen dus geen rapportfolio meer, maar krijgen als afsluitend 
rapport een OWR die ook naar de middelbare school gestuurd zal worden. In dit rapport 
staan alle resultaten, ondersteuningsbehoeften en korte omschrijvingen van het kind. Samen bespreken we of dit 
rapport overeenkomt met de bevindingen van kind en ouders en hierna kunnen we het rapport ondertekenen. 

PBS 

Onderwijskundig rapport en adviesgesprekken 
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We beginnen weer met de Regenboogkansclub! Er komt een gevarieerd programma-
aanbod waarbij we op zoek gaan naar talenten van kinderen!  
Vanaf januari tot de meivakantie zal het programma in het teken staan van bouwen, 
theater en spelletjes. Heidi en Cindy gaan weer samen met de kinderen aan de slag en 
doen dit samen met de hulp van ouders en externe talenten.  
Welke creatieve uitingen passen het best bij jou? Tekenen, muziek of theater? En wat 
maak jij van blokken, lego of knutselmaterialen? Bij welk spel ben jij de winnaar? 
Het programma vindt elke twee weken plaats op donderdagmiddag. Voor de groep 1 t/m 
3  van 14.00u tot 15.15u en voor groep 4 t/m 8 van 14.00 u tot 15.45u.  
Kinderen kunnen zich aanmelden voor dit programma. Het is belangrijk dat kinderen die zich inschrijven ook elke 
keer meedoen. 
Iedere kansclubbijeenkomst beginnen we met een glaasje drinken een versnapering, deze hoeft dus niet zelf 
meegebracht te worden. Na de korte pauze, gaan we lekker aan de slag.   
 
Ook voor ouders!  
De Regenboogkansclub is er niet alleen voor kinderen! Samen met de hulp van ouders, opa’s, oma’s of andere 
vrijwilligers kunnen we er wekelijks een succes van maken. We verzamelen steeds om 13.30 voor de voorbereiding. 
Als u het leuk vindt om mee te helpen, geef dit aan op het strookje wat uw kind maandag 9 januari meekrijgt en we 
nemen contact met u op.  
Bent u benieuwd wat het precies inhoudt? Op maandag 9 januari vertellen we er meer over in de ouderkamer.  
 
Inschrijven voor het programma 
Kinderen kunnen zich aanmelden voor het programma door het invulstrookje wat ze maandag 9 januari meekrijgen 
uiterlijk vrijdag 13 januari in te leveren bij hun eigen leerkracht. 
 
Voor groep 1-2a, 1-2b en groep 3 betekent dit dat het programma plaatsvindt op de volgende data:  

 26 januari 2023 / 14.00u tot 15.15u 

 9 februari 2023 / 14.00u tot 15.15u                                                                                                 

 2 maart 2023 / 14.00u tot 15.15u 

 16 maart 2023 / 14.00u tot 15.15u 

 30 maart 2023 / 14.00u tot 15.15u 
 
Voor groep 4 tot en met 8 betekent dit dat het programma plaatsvindt op de volgende data:  

 2 februari 2023 / 14.00u tot 15.45u 

 16 februari 2023 / 14.00u tot 15.45u 

 9 maart 2023 / 14.00u tot 15.45u 

 23 maart 2023 / 14.00u tot 15.45u 

 6 april 2023 / 14.00u tot 15.45u       
                                                                       Veel plezier!  
 
 
  

Ik (meester Tieme) ben afstudeerstagiaire op de Regenboog en geef drie dagen in de week les in groep 7/8 bij 
meester Mattijs. Ik ben druk bezig met mijn afstudeeronderzoek. Hierbij staat het huiswerk dat de leerlingen 
meekrijgen centraal.  
De bedoeling is dat de leerlingen uit de jaargroepen 6, 7 en de leerlingen die huiswerkbegeleiding volgen vanaf 
februari/maart, wekelijks een samenwerkingsopdracht meekrijgen. Deze maken de leerlingen thuis met hun 
ouder/verzorger.  
 
Het doel hiervan is de thuisbetrokkenheid van ouders bij het huiswerk maken te vergroten. De exacte datum van de 
start volgt nog. Dit project wordt verzorgd in samenwerking met de organisatie ‘’Sociom’’ die nu de 
huiswerkbegeleiding regelt. Daarom worden de leerlingen die huiswerkbegeleiding krijgen hier ook bij betrokken.  

Regenboog Kansclub: Bouwen en Creativiteit 

Samenwerkingsopdrachten voor groep 6 en 7 en huiswerkbegeleiding 
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De leerlingen die huiswerkbegeleiding volgen zullen hiervan nog een aparte bijeenkomst krijgen op school. Hierbij 
mogen ook de ouders/verzorgers meekijken, zodat ook zij extra informatie ontvangen.   
In de loop van januari kan het zijn dat uw kind een vragenlijst meekrijgt naar huis, die gaan over het maken van 
huiswerk in de thuissituatie.  
 
Ik hoop hierbij op uw medewerking.  
 
Alvast bedankt! 
 
Tieme en Marsha van Sociom 

 
  

 
Wat hebben we met z’n allen genoten van een prachtig, muzikaal en lekker kerstfeest op de Regenboog. 
 
De kinderen zagen er prachtig uit, er is heerlijk gegeten, de kerstman kwam op bezoek én we genoten van een 
geweldige voorstelling van Tijl Damen. 
 
Ook ouders hebben kunnen genieten van het lekkers dat buiten en in de ouderkamer klaarstond. 
 
Al met al was het een geslaagde afsluiting van een gezellig en leerzaam 2022. 
 
Nogmaals dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terugblik kerstactiviteit 
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Hoe ga je om met het social mediagebruik van je kind? 
 
Social media. Onze kinderen groeien ermee op. Vaak kunnen zij zich zelfs geen leven zonder WhatsApp, TikTok en 
YouTube voorstellen. Dat maakt een goede digitale opvoeding belangrijk. Hoe je zoiets aanpakt? Wij helpen je op 
weg. 
 

Van dansjes uploaden tot snapchatten: social media biedt jouw kind ontzettend veel opties. Ook komen er voordelen 
bij kijken. Denk aan ontspannen, socializen en creatief creëren. Tegelijkertijd maken veel ouders zich zorgen over 
digitale risico’s. Zoals oplichting, cyberpesten en slecht slapen. Daarom is het handig om een oogje in het zeil te 
houden. Onze tip: maak samen een account aan. 
 
Verdieping en voorlichting 
Communicatie is een sleutel tot succes. Ga dus in gesprek en toon belangstelling. Welke socialmediakanalen wil je 
kind gebruiken? En waarom? Verdiep je in deze apps, zodat je op de hoogte bent van bijbehorende risico’s en 
ontwikkelingen. Leg je kind uit waar hij of zij op moet letten. Vertel bijvoorbeeld dat het niet verstandig is om 
vreemden adresgegevens toe te vertrouwen of foto’s van jezelf te sturen. 
 
Regels en grenzen 
Verbieden? Nee joh. Juist van veilig proberen kan je kind leren. Durf daarbij grenzen te stellen. Zo is het slim om 
devices niet toe te staan op de slaapkamer. Het gebruik ervan zorgt namelijk voor een verstoord slaapritme. Ook 
over socialmediagebruik tijdens het eten en huiswerk maken kun je afspraken maken. En wat dacht je van accounts 
op privé zetten? Geef tot slot het goede voorbeeld en leg ook jouw smartphone regelmatig weg. 
 
Vragen staat vrij 
Heb je vragen over je kind digitaal opvoeden? Of andere vragen over opgroeien?  
Stel ze aan het CJG via telefoon of e-mail. 
 
 
 
 
Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland geeft duidelijkheid over passend onderwijs 
 

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je 
meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en 
jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland.  
De website is www.steunpuntnijmegenstromenland.nl.  
Het ouder- en jeugdsteunpunt is een initiatief van samenwerkingsverband Stromenland 
en samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen. Op de website vind je informatie over 
passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat 
vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet 
onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag 

stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland.  
Op de website van Stromenland, www.stromenland.nl staat meer inhoudelijke informatie voor ouders en leerlingen, 
over hoe zaken in de regio Stromenland geregeld zijn. Bijvoorbeeld over hoe ondersteuning vanuit het 
samenwerkingsverband geregeld is, welke scholen erbij horen, documenten etc.  
 

Centrum Jeugd en Gezin 

Ouder- en jeugdsteunpunt Stromenland 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.steunpuntnijmegenstromenland.nl%2F&data=05%7C01%7Cdir.deregenboog-c%40optimusonderwijs.nl%7Cc3f457b4e863490c16f108dad76c5c14%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C638059157670088536%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=SmnU08VijZPW8ZOE97GMpE4Oh9xkTFUIpP7GYkGfLjg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stromenland.nl%2F&data=05%7C01%7Cdir.deregenboog-c%40optimusonderwijs.nl%7Cc3f457b4e863490c16f108dad76c5c14%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C638059157670088536%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=4bHd1tE%2BzQQXfgErPnA0j3oG95m%2BlKTQ0kH0HzuMOcQ%3D&reserved=0
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2023 is van start! We wensen jou een prettig nieuw jaar vol met biebbezoeken, fijne activiteiten en nieuwe 
verhalen om in weg te duiken. Ook in 2023 staan onze deuren weer voor je open.  
Kom vooral langs! 
 
Een bieb vol boeken en activiteiten! 
In onze Bibliotheek op School kun je superleuke boeken lenen om te lezen. In de bibliotheken van BiblioPlus zijn nog 
veel meer toffe boeken te vinden. Wist je dat kinderen gratis lid kunnen worden en daar (digitale)boeken kunnen 
lenen?  En in de speelotheek vind je supergaaf speelgoed. Een echte aanrader! 
Lid worden? Ga naar: www.biblioplus.nl  
Je kunt de bibliotheek ook bezoeken voor verschillende activiteiten. Ontdek bijvoorbeeld de Kindercolleges! Hier 
vertellen echte experts over hun hobby of werk. Zo leer je bijvoorbeeld over het brein, het werk van een 
voetbalredacteur of van een vlogger. Je kunt daar gratis naar toe.  
Er worden ook regelmatig voorstellingen of voorleesactiviteiten 
georganiseerd en bij BiblioPlus vind je het TechLab. De plek om zelf 
aan de slag te gaan met moderne technologieën zoals programmeren, 
robotica, filmtechnieken en 3D.  
Alle informatie over lid worden van de bibliotheek en de activiteiten 
vind je op  www.biblioplus.nl  
Wil je niks missen? Schrijf je hier dan in voor de nieuwsbrief en volg 
BiblioPlus op Facebook en Instagram.  
 

Hoe help je jouw kind om het beste uit boeken en media te halen? 

Van met plezier boeken lezen tot aan wijs spelen op het internet. Op de website van de bibliotheek: 
www.biblioplus.nl/ouders vind je de weg naar meer informatie over lezen, mediaopvoeding en tips om samen thuis 
te ondernemen. 
Ontdek bijvoorbeeld: 

- Hoe je een Stop Motion filmpje maakt 
- De voorleesfilmpjes van ‘de Voorleeshoek’ 
- Prentenboeken in alle talen 
- Tips in mediaopvoeding 
- Het Yoleo spel om lezen leuker en makkelijker te maken 
- De Waanzinnige Podcast 
- En nog veel meer leuke en informatieve links  

 
 
 
Hieronder nog een link voor een hele nuttige site over mediagebruik en media wijsheid. Dit n.a.v. de uitleg over 
Social Media in de ouderkamer. 
 
Mocht u nog vragen hebben, hoor ik het graag. 
 
Het Mediagesprek 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Emine Bolat 

Medewerker Gezondheidsbevordering &  

Aandachtsfunctionaris kwaliteit 

 

 

Aldetiendstraat 23, Uden 

5402 ZC Uden 

www.ggdhvb.nl 

088 368 6317 / 06 23931517 

e.bolat@ggdhvb.nl 

Aanwezig op:  

Di - Woe(ochtend) – Do - Vr 

  

Bibliotheek 

GGD 

http://www.biblioplus.nl/
http://www.biblioplus.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mediagesprek.nl%2Fhet-mediagesprek%2F&data=05%7C01%7Ca.Selten%40optimusonderwijs.nl%7Ceb34ff50df964e57451d08daddbc87e4%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C638066099067074342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SeMKczGIjLKtO58o9wBWNuzWEjeLTHQplVgVdaUyCOk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2F&data=05%7C01%7Ca.Selten%40optimusonderwijs.nl%7Ceb34ff50df964e57451d08daddbc87e4%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C638066099067230577%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ziEnh7MYcpMMBNOdX3YwFS5tVOviDZvJId6EkChRl7Y%3D&reserved=0
mailto:e.bolat@ggdhvb.nl
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Webinar serie: Goede start voor ouder & kind – 24 januari 20:00 
In januari 2023 gaan we van start met een nieuwe Webinar reeks voor (toekomstige) ouders van jonge kindjes. In de 
eerste 1000 dagen van het leven maakt een kindje een gigantische ontwikkeling door. Van een eitje en een zaadje 
groeit het uit tot een kindje dat contact maakt met de wereld om zich heen en een eigen persoonlijkheid heeft. Ook 
als ouder verandert er van alles. Je krijgt andere prioriteiten en bent samen met anderen verantwoordelijk voor de 
opvoeding. Graag vertellen we je meer over deze mooie en uitdagende periode. Ook geven je tips en tricks om niet 
alleen de eerste 1000 dagen samen goed door te komen, maar er ook samen van te genieten.  

Doelgroep: (groot)ouders/verzorgers 

Aanmelden  

Cursus Peuter in Zicht - Land van Cuijk - Voorjaar 2023 
Voor peuters wordt de wereld steeds groter en zij ontwikkelen zich razendsnel. Dat is voor ouders boeiend om te 
zien, maar ook wel eens lastig. Want wat doe je als ouder als je kind een driftbui heeft, slecht luistert of misschien 
wel andere kinderen slaat? Alle ouders van peuters kunnen voor deze en andere vragen komen te staan en zoeken 
naar oplossingen. Dat kun je alleen doen, maar je kunt ook meedoen aan deze cursus, om gezamenlijk over de 
opvoeding van peuters te praten en ervaringen te delen. De cursus bestaat uit 4 avonden van 2 uur. 

Doelgroep: ouders van peuters 

Aanmelden en meer informatie. Neem bij vragen contact op met Anouk Jans: a.jans@ggdhvb.nl of 06-43462779. 

Cursussen en bijeenkomsten voor doelgroepen 
in verschillende gemeenten 
In de verschillende gemeenten, binnen onze 
GGD regio Hart voor Brabant, worden er 
cursussen en bijeenkomsten georganiseerd voor 
mensen die in die gemeenten wonen of werken. 
Op www.ggdhvb.nl/cursussen staat ook het 
aanbod dat (alleen) voor bepaalde doelgroepen 
in bepaalde gemeenten wordt georganiseerd.  
 
En wist je dat onze webinars die in het verleden 
zijn geweest, ook gratis terug te kijken zijn op 
onze website? Je vindt het overzicht hier.  

Vragen, tips of verzoeken? Mail naar 
webinars@ggdhvb.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 

Vakgroep Gezondheidsbevordering 
GGD Hart voor Brabant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggdhvb.webinargeek.com%2Fwaarom-1e-1000-dagen-belangrijk&data=05%7C01%7Ca.selten%40optimusonderwijs.nl%7C84e22cc91005459aa18008dae2a54626%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C638071496985551954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yAfh3RvKjJlko21M6bpWHijf0HzqCHr20ZAXLMRZUYA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcursus%2Fwachtlijst-peuter-in-zicht-land-van-cuijk%2F&data=05%7C01%7Ca.selten%40optimusonderwijs.nl%7C84e22cc91005459aa18008dae2a54626%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C638071496985551954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EB%2BXvoHK3gx679GqaPIuUEOMh0dYp6pYyXYK39llmys%3D&reserved=0
mailto:a.jans@ggdhvb.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcursussen&data=05%7C01%7Ca.selten%40optimusonderwijs.nl%7C84e22cc91005459aa18008dae2a54626%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C638071496985551954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VQM21Xka8qD74LHIid7zA%2FguTxMSOJ2NoVwuFgx0hRY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcursussen%2F&data=05%7C01%7Ca.selten%40optimusonderwijs.nl%7C84e22cc91005459aa18008dae2a54626%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C638071496985551954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4fWc08O2QBFnvjc%2FNdKwt1byyaybsyAuLj7sQh2UJqU%3D&reserved=0
mailto:webinars@ggdhvb.nl
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PROGRAMMA OUDERKAMER DE REGENBOOG  
 
Iedere maandagochtend: 8:45 – 10:00 uur . 
Tijdens dit uurtje is er de mogelijkheid om de Wijkcoach Aicha van Eijbergen (van Sociom) (hulp)vragen  
te (hulp)vragen te stellen, dit mag van alles zijn. Je mag ook altijd bellen of appen naar: 06-89973889. 
Hieronder de halfjaar planning voor de ouderkamer. Voor de thema’s worden sprekers geregeld die hierin 
gespecialiseerd zijn. Er is ruimte om vragen te stellen.   
Tot ziens in de ouderkamer!  
 
Januari 2023 t/m juli 2023 

WEEK DATUM  INLOOP/THEMA/ CULTUREEL ONDERWERP  

2 9 Januari Vrije inloop (buiten) Buiten lekker kopje winterthee  

3 16 Januari  Zindelijkheid/Bedplassen  GGD: Hoe krijg je je kind zindelijk en/of bed droog? 

4 23 Januari  Regenboog Kansclub   Wat doet en heeft de Regenboog Kansclub te bieden op 

onze school? 

5 30 Januari   Positief opvoeden  GGD: I.c.m. twee talig opvoeden. Tools om situaties op een 

positievere manier te bekijken 

6 6 Februari Vrije Inloop  Bingo   

7 13 Februari  Ergotherapie  Wat doet de ergotherapeut allemaal (op school)? 

8 20 Februari Vakantie   

9 27 Februari Vrije inloop   

10 6 Maart Middelbare schoolkeuze  Hoe maak je de juiste keuze voor een middelbare school? 

11 13 Maart Vrije inloop Samen koken  

12 20 Maart  Kinderfysiotherapie   Het belang van kinderfysiotherapie: Dobbie Kikkert 

13 27 Maart  Vrije inloop   

14 3 April Slapen GGD: Hoe kan een kind genieten van een goede nachtrust?  

15 10 April  2de Paasdag   

16 17 April  Stichting Leergeld Waarvoor kan je bij stichting leergeld terecht?  

17 24 April  Vakantie   

18 1 Mei  Vakantie   

19 8 Mei Vrije inloop  Bloemschikken  

20 15 Mei  Biblioplus Wat en waarvoor kan je bij de Biblioplus terecht?  

Groep 8 kamp 

21 22 Mei  Vrije inloop  

22 29 Mei  2de Pinksterdag   

23 5 Juni Vrije inloop  

24 12 Juni Zelfredzaamheid groep 1 en 3 Wat moet je kunnen als je naar de basisschool (groep 1) 

gaat? 

Wat moet je kunnen als je van groep 2 naar groep 3 gaat? 

25 19 Juni Vrije inloop Wat is Offerfeest?  

26 26 Juni Jongerenwerker Wat doet een jongerenwerker? 

27 3 Juli Vrije inloop  

28 10 Juli Bedankmiddag hulpouders Bedankjes maken? 

17 Juli tot en met 25 Augustus zomervakantie 

 

De ouderkamer is toegankelijk voor alle belangstellenden! 

Locatie ouderkamer: aan de zijde van groepen 3 t/m 8, gecombineerd met de bieb. 
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