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Datum
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Activiteiten

Onze jarigen

Start Kinderboekenweek

Milou

De Waardendag

Iris
Hanna
Lotte

Studiedag

Afsluiting Kinderboekenweek
Henk
Amber
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie

Faylicia, Aymée

Jaysen
Teambijeenkomst
Inloop CJG 8.15 – 9.15 uur

Hamza
Jarne
MR-vergadering
Yasha
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Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
op onze school in het schooljaar 2019-2020
De jeugdverpleegkundigen van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)
verzorgen open spreekuren in de IB-ruimte van onze school.

Tijdens deze inloop kunt u terecht voor een luisterend oor, voor praktische informatie en
hulp of adviezen op gebied van opvoeden en opgroeien. Blijf er niet mee zitten!
U kunt ook altijd tussentijds contact opnemen met Toos de Moor:
tel.: 06-15041637 // e-mail: t.moor@ggdwestbrabant.nl
Of via het CJG: tel.: 0800-6816816 // e-mail: info@cjgmoerdijk.nl
Open spreekuren Centrum voor jeugd en gezin (CJG)
Wanneer?
Dinsdag 22 oktober 2019
Dinsdag 3 december 2019
Donderdag 23 januari 2020
Dinsdag 18 februari 2020
Dinsdag 24 maart 2020
Dinsdag 12 mei 2020
Donderdag 18 juni 2020

Tijd?
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur

Vanuit onze geloofsgemeenschap
Immanuelparochie , cluster oost.
Pastoraal werkster:
Mariëlla Bossers - van Langh
Tel: 0647042287
E-mail: m.bossers@immanuel-parochie.eu
Hebt u vragen, zoekt u antwoorden, belt of mailt u dan gerust.
Verhalenkaravaan
Vrijdag 25 oktober is er weer een nieuwe verhalenkaravaan. Deze bijeenkomst is bedoeld voor
kinderen in de leeftijd van groep 5 t/m groep 8.
Je bent deze dag welkom van 15.30 tot 17.00 uur in de dagkapel van de H. Bartholomeuskerk te
Zevenbergschen Hoek.
We gaan deze dag met elkaar luisteren naar mooie verhalen, met elkaar in gesprek hierover en
natuurlijk gaan we hier ook weer een creatieve opdracht mee doen. Het thema van vandaag is
SCHEPPING.
Weet je niet goed of het misschien iets voor je is, kom gerust eens een keertje kijken.
Wil je eerst meer informatie neem dan contact op met juf Jeanne.
Familieviering
Zaterdag 26 oktober is er weer een familieviering. Deze viering staat in het teken van Allerzielen. We
gedenken alle mensen, vrienden en bekenden die gestorven zijn. We zullen weer mooie liederen
zingen en toepasselijke teksten uitspreken. Kom je ook?
Vind je het leuk om te helpen, meld je dan aan bij juf Jeanne.
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Staking basisonderwijs:
Op woensdag 6 november is er een landelijke stakingsdag voor het basisonderwijs.
Nadere informatie volgt.

Gouden Leeuw project groep 8
De datum van het Gouden Leeuw project: vrijdag 22 november!
Nadere informatie volgt.

Pleintjessport activiteiten
Hallo leerlingen,
Vanaf dit schooljaar introduceren de buurtsportcoaches van Meer
Moerdijk pleintjessport activiteiten.
Lekker bewegen en sporten na schooltijd; even je hoofd leeg maken
voor je naar huis gaat, aan je huiswerk begint of achter een schermpje
kruipt. Binnenkort komen wij op jullie schoolplein met een leuk aanbod
van verschillende sport en spelactiviteiten.
Je kan meteen uit school GRATIS aansluiten om lekker te bewegen.
Hopelijk tot dan!
Buurtsportcoach Joyce
WAAR?:
WANNEER?:
KOSTEN?:
VOOR WIE?:
INLICHTINGEN:

Schoolplein De Hoeksteen
11 oktober en 28 november 15.30-16.30
Gratis
Kinderen van groep 1 tot en met groep 8
E-mail: Joyce.Bax@senw-moerdijk.nl
Tel: 0168 – 325996

X
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Week van de opvoeding
7 t/m 13 oktober 2019

9 oktober REAL LIFE Fortnite
Voor ouders en kinderen!
Waar:
De Niervaert, Klundert
Wanneer: 14.00 tot 16.00 uur
Inschrijven via www.meermoerdijk.nl
Het meest beroemde spel komt tot leven, denk jij hierin ook de beste te zijn?
Fortnite zal tot leven komen in een daarvoor opgezette Battle Royal omgeving met de
benodigde Loot spots!
Laat zien dat je ook zonder een controller het spelletje beheerst tijdens deze woensdagmiddag
Samen spelen (met je ouders)? Geef je dan snel op via: www.meermoerdijk.nl

10 oktober Educatieve theatervoorstelling, bedoeld voor ouders

“Lastige pubers: heb jij er ook eentje thuis?”
Waar:
Wanneer:

De Parel, Fijnaart
19.30 tot 21.30 uur

Inschrijven via www.meermoerdijk.nl
Is mijn puber gameverslaafd?
Een beetje alcohol onder de 18 kan toch geen kwaad?
En hoe zit het nu eigenlijk met dat lachgas?
Een puber in huis kan heel leuk zijn!
Maar hoe hou je het gezellig terwijl hij of zij van alles wil uitproberen.
De verleidingen die uw puber tegenkomt, maken het opvoeden niet altijd even gemakkelijk.
Waarom zou je alcohol tot hun 18e moeten
verbieden en hoe pak je dat aan? Wat voor invloed
heeft gamen op het puberbrein?
In samenwerking met Helder Theater geeft
Novadic Kentron een hoop antwoorden en
handvaten aan ouders. Herkenbare scenes
gecombineerd met de laatste kennis over het
puberbrein, alcohol, gamen en verslaving. Ook
kun je zelf vragen stellen. Voor ouders met
kinderen tussen 10 en 18 jaar. Geef je dan snel op
via: www.meermoerdijk.nl
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11 oktober LIVE gamen en vragen beantwoorden!
Bedoeld voor jeugd
Volg Meer Moerdijk via Insta of FB!
Waar:
Wanneer:

Instagram & Facebook
19.00 tot 20.00 uur

LIVE gamen en vragen beantwoorden!
Met de week van de opvoeding zijn wij live aanwezig op de sociale media kanalen
om tijdens het gamen vragen te beantwoorden van jullie!
Ben jij benieuwd naar een mening van ons over
een (opvoedkundige) vraag, wil je iets van ons
weten?
Volg Meer Moerdijk dan via Instagram en Facebook.
Heb je een wat specifiekere vraag kan dit ook altijd
via onze DM of Messenger langs de sociale
mediakanalen. Ook ben je van harte uitgenodigd om
met vragen bij ons in De Tune eens langs te komen.
Volg ons op @meermoerdijk of
facebook.com/meermoerdijk
Meer weten over opvoedkundige- vraagstukken?
Kijk dan opwww.cjgmoerdijk.nl

Samen onderweg naar 2023
Het jaar 2023 moet het jaar van de oplevering en ingebruikname
worden van ons nieuwe schoolgebouw.
Als school zijn we samen onderweg naar de nieuwe school door:
Het vormen van een gezamenlijke visie, ontwikkelen en neerzetten van
een nieuw onderwijsconcept, waarborgen van een doorgaande lijn,
kennis & expertise met elkaar te delen, samen ontwikkelen,
samenwerken en verbindingen aangaan zowel binnen als buiten de
schoolorganisatie samen met de omgeving.
Tegelijk met het Seintje ontvangt u een info-graphic en in de gang van
de school vindt u een innovatiemuur met de nodige informatie over
onze gang naar 2023.
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