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Week van de portfoliogesprekken
In de week van 26 september tot en met 30 september vindt de week van de portfoliogesprekken plaats.
Tijdens deze week is er de mogelijkheid om tussen 08.15 - 09.00 uur met uw kind de portfoliomap bespreken
en laat uw kind graag zien waar hij of zij trots op is. 

Startgesprekken
De startgesprekken voor de groepen 3 tot en met 8 vinden plaats in de week van 19 september tot en met 23
september. Ter voorbereiding aan het startgesprek krijgt uw zoon of dochter op vrijdag 9 september een
formulier mee naar huis. Wij vragen u om deze in te vullen en graag uiterlijk woensdag 14 september weer
mee naar school te geven. 

Vanaf maandag 12 september om 16.00 uur kunt u zich via Social Schools inschrijven. De inschrijvingen staan
open tot en met vrijdag 16 september 16.00 uur. 

School op Seef week
Deze week, maandag 5 september tot en met vrijdag 9 september, vindt de School op Seef week plaats. In deze
week krijgen de leerlingen praktische verkeerslessen. De groepen 3 tot en met 8 vragen we op de dagen waarop
zij de verkeersles hebben een goede, veilige fiets mee te nemen naar school. De verkeerslessen zullen op en
rond het schoolplein plaatsvinden. U krijgt of heeft al een bericht van de leerkracht gekregen met de dagen
waarop deze verkeersles voor uw zoon of dochter is. 

Tijdens deze praktische verkeersles, zullen kinderen vooral fietskunsten en behendigheid met een fiets oefenen.
Op deze manier hopen we hen klaar te stomen om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer. De les duurt
ongeveer 45 minuten en bevat drie verschillende onderdelen. Om deze drie onderdelen te kunnen begeleiden,
hebben een aantal groepen nog hulpouders nodig. Als u kunt en wilt helpen, meld u dan aan bij de leerkracht.

De eerste twee schoolweken zitten er alweer op! Goed om te zien dat alle kinderen weer zin hadden om naar
school te gaan. Zowel de leerkrachten als de kinderen hebben een goede start gemaakt. 

Beste ouders/verzorgers van De Keizerskroon,

Leuk nieuws!
Juf Anouck (groep 7b) is in verwachting! Juf Anouck en haar partner verwachten in februari 2023 hun eerste
kindje. Wij wensen hen alvast veel voorpret! 
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In de groepen 4 kwam professor Pita Pienter in de
klas om de kinderen van alles te vertellen over
'leren'. Over hoe het brein werkt en waarom het zo
fijn is dat wij op school veel dingen leren. 

In de groepen 5 zijn de kinderen gestart met het
proeven van verschillende chocolade. De kinderen
werden geblinddoekt en kregen verschillende
stukjes chocolade. Zo konden ze proeven welke
smaak ze dachten dat het was. Hmmm! 

In de groepen 6 kregen de kinderen de opdracht
om een workshop te bedenken en te geven aan
een klasgenoot. Wat kan jij goed en wat kan jij een
ander leren? Er werd van alles uit de kast gehaald
en vooral met veel plezier van en met elkaar
geleerd.

In de groepen 7 en 8 hebben de kinderen
gebrainstormd over wat ze al weten over de unit. 
 Ze hebben foto's gekoppeld aan begrippen.
Gedurende het thema komen de kinderen erachter
of hun eerste gedachten kloppen met hoe het
werkelijk is. 



Bericht vanuit JGZ
Wat doen de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige op onze school?

Een gezonde basis voor elk kind
JGZ staat voor 'jeugdgezondheidszorg'. Een lastig woord, maar het zegt wel precies waar het over gaat: zorg
voor de gezondheid van kinderen. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van JGZ zien kinderen tot en
met 18 jaar op vaste momenten. Tot vier jaar komen kinderen voor een gezondheidscheck op het
consultatiebureau. Daarna zijn de onderzoeken op school.

Voorkomen is beter dan genezen
Met de meeste kinderen gaat het gelukkig goed. Ze zijn gezond en blij. Helaas is dat niet altijd zo. Bij
sommige kinderen loopt het niet lekker op school, met vrienden, thuis of met de gezondheid. De professionals
van JGZ zijn er om kinderen hun ouders te helpen. Zijn er problemen, dan zoeken we samen naar passende
oplossingen en verwijzen we zo nodig naar specialistische hulp. 

Gezondheidsonderzoek groep 2
In groep 2 wordt elk kind uitgenodigd voor een gezondheidscheck. Er wordt gekeken naar de gezondheid; er
wordt een ogentest en een gehoortest gedaan. In een gesprek met de jeugdarts kun je vragen stellen over de
ontwikkeling en opvoeding van je kind. 

Spraak-taalonderzoek
Bij peuters is er aandacht voor een goede spraak- en taalontwikkeling. De logopedist van JGZ voert een
onderzoek uit bij 5-jarigen, om te achterhalen of een kind problemen heeft met spreken, luisteren, taal, stem
of mondgedrag. Dit onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan. Het gebeurt alleen als ouders of de leerkracht
aangeven dat er vragen of zorgen zijn over de taal- en spraakontwikkeling. 

Gezondheidsonderzoek groep 7
In groep 7 worden alle kinderen uit de klas gemeten en gewogen. Aan de leerlingen, ouders en leerkracht
wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De jeugdverpleegkundige geeft een gezondheidsles in de klas
en voert een gesprek met kinderen die vragen hebben of (mogelijk) zorg nodig hebben. 

Vaccinaties 
Kinderen van 4 en 9 jaar krijgen een oproep voor een vaccinatie. Deze herhalingsvaccinaties zorgen voor een
goede, langdurige bescherming tegen een flink aantal infectieziekten. Meisjes en jongens van 10 jaar krijgen
een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen verschillende soorten kanker. 

Zorgen over je kind? Neem gerust contact op
Heb je (alledaagse) vragen of zorgen over je kind? De jeugdarts of jeugdverpleegkundige is er om je te
helpen. 

Contact
Contactbureau JGZ:           088 - 054 99 99 
E-mail:                                 info@jgzzhw.nl 
Website:                              www.jgzzhw.nl 
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