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Informatieavonden
Deze avonden zijn bedoeld om alle ouders wat nadere informatie te verstrekken over het
komend schooljaar en kennis te maken met de leerkrachten en andere ouders van de
groep. Voor groep 8 wordt ook de informatie over het voortgezet onderwijs gegeven en
uiteraard hoort u van ons de eerste indrukken van deze week! Daarnaast wordt er voor de
ouders van groep 1 t/m 7 nog informatie gegeven over het ouderportaal.
Dinsdag 11-9 groep 1 t/m groep 4, donderdag 13-9 groep 5 t/m groep 8. Tijd: 19.30 uur 20.30 uur. De groepen 5 t/m 7 starten in de hal.
Eten en drinken
Ook dit jaar eten we allemaal op woensdagochtend fruit/groente als tussendoortje op
school. Op vrijdag is waterdag. Dan drinken we in ieder geval allemaal water in de kleine
pauze ‘s ochtends. We zijn heel benieuwd hoeveel kinderen met de lunch ook water
drinken.
MR
De eerste vergadering staat gepland op maandag 24-9 om 19.30 uur in Muiden en is
openbaar, net als alle andere MR-vergaderingen. Dit schooljaar hebben we een nieuw lid
in de oudergeleding van De Vinkenbaan: Erwin Heldoorn. Hij vervangt Sandra Hendriks.
Wij willen haar via deze weg nogmaals bedanken voor haar voorzitterschap en alle inzet
de afgelopen jaren!
Bieb
De schoolbibliotheek wordt voortaan verzorgd door Lori, de moeder van Lex en Jim (groep
1 en 6) en Antoinette, de moeder van Esther (groep 2).
Heeft u thuis nog leesboeken liggen voor onze leerlingen? Wij kunnen ze heel goed
gebruiken! Inleveren kan bij bovengenoemde ouders.
Suzanne (moeder van Tess, groep 7) en Karen (moeder van Bram, groep 8) hebben de
afgelopen jaren de bibliotheek fantastisch verzorgd. Wij willen ze hiervoor ontzettend
bedanken! Dankzij deze hulpouders kunnen de leerlingen veel mooie boeken te lezen!
Aanwezigheid directie
Onze directeur, Remko van der Heijden, werkt zowel op De Vinkenbaan als de PC
Hooftschool. Daarnaast is hij ook druk bezig met het opzetten van het nieuwe kindcentrum
in Muiden. Ilse Smit (leerkracht groep 8) neemt daarom wat van zijn taken over en is
voortaan op de donderdag ambulant. Bij afwezigheid van Remko kunt u bij haar terecht.

Berichtje van de ouderraad:
Het nieuwe schooljaar is begonnen, dus dat gaan we weer vieren met alle ouders en
kinderen. Dit jaar zullen we het schoolplein omtoveren in een waar festivalterrein!
Vrijdag 14 september vanaf 14.15 uur - Vinkenbaan Festival!
Uiteraard zorgen we weer voor gezelligheid en een lekker hapje en drankje, maar als je
het zelf leuk vindt om iets te maken samen met de kids, neem dat dan vooral mee.
En mocht je altijd al je goocheltrucs aan een groot publiek hebben willen laten zien, een
camper of foodtruck tot je beschikking hebben of andere leuke festivalideeën hebben... Dit
is je kans!!
Laat het ons weten, zodat we er met z'n allen een super leuke middag van kunnen maken
voor De Vinkenbaan ouders en kids!
Hopelijk zien we jullie allemaal de 14e,
Groeten van de Ouderraad,
Angela, Karen, Lori, Mariëlle, Nancy & Djemilah
De peuterspeelzaal: de beste voorbereiding op de basisschool
Voor peuters van 2 tot 4 jaar is de peuterspeelzaal de plek om te spelen met
leeftijdsgenootjes en spelenderwijs te leren.
Heeft u jongere kinderen en wilt u meer weten over de peuterspeelzaal? Neem dan een
kijkje bij peuterspeelzaal de Krullevaar, op woensdag 19 september van 14.00-16.00 uur.
Meer informatie vindt u op www.skbnm.nl/peuterspeelzaal.
Bijlagen
Een brief met tips van de schoolfotograaf, die aanstaande maandag op school komt.
Onder de maandkalender vindt u de vraag van de maand van Jeugd en Gezin.
En tot slot:

Het team van De Vinkenbaan wenst iedereen een
fijn en leerzaam schooljaar toe!
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10 sept.
11 sept.
13 sept.
14 sept.

Fotograaf
Informatieavond groep 1 t/m 4
Informatieavond groep 5 t/m 8
Vinkenbaan Festival vanaf 14.15 uur

24 sept.

MR-vergadering 19.30 uur Muiden
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‘Hoe voorkom ik ‘foute’ vrienden bij mijn tiener?’
Vrienden en relaties met leeftijdgenoten
Herkenbaar? Je tiener praat veel over verschillende klasgenoten en neemt steeds andere
vrienden mee naar huis. Vaak is dat een teken dat zij zoeken naar de juiste
vriendschappen, dit is onderdeel van hun identiteitsvorming. Wat is belangrijker, iemand
die aardig is of iemand die populair is? Wie ben ik en wat vind ik belangrijk? Deze vragen
zijn moeilijk te beantwoorden als je bezig bent met je status in de groep en je behoefte
aan échte vrienden. Hoe zorg je dat je kind niet voor de ‘verkeerde’ vrienden kiest en in
hoeverre heb jij daar als ouder inspraak in?
‘Foute’ vrienden
Je tiener kan mogelijk in de
problemen komen als hij/zij op zoek is naar status en vrienden. Als zij gepusht worden
door leeftijdgenoten kan dat leiden tot ongewenst of soms zelfs crimineel gedrag. Het
pushen van leeftijdgenoten en de druk die kinderen voelen noemen we peer pressure.
Omdat pubers het zo belangrijk vinden om erbij te horen, kunnen zij ver gaan in hun acties
om dat te bereiken. Zij realiseren zich dan niet goed, wie of wat daaronder moet lijden en
wat de gevolgen zijn. Hier kun je als ouder een rol in spelen!
Toon belangstelling voor degenen met wie je kind omgaat: maak hier een dagelijks
gespreksonderwerp van. Heb je een onderbuik gevoel bij een van zijn/haar vrienden?
Vraag dan eens of je puber zijn vriend(en) aan je wil voorstellen of probeer met de andere
ouders in contact te komen, bijvoorbeeld tijdens schoolevenementen.
Stel regels op over sociale activiteiten: wat is toegestaan tijdens de schoolweek, in de
vakanties en weekenden en welke regels en consequenties horen hierbij? Tijdens
speciale evenementen, zoals kermis in de buurt, kun je flexibeler optreden, maar blijf wel
regels hanteren, zodat het schoolwerk er bijvoorbeeld niet onder lijdt.
Denk na over hoe je contact met ongewenste leeftijdgenoten kunt verminderen of
voorkomen: blijf op de hoogte met wie je puber omgaat. Trekken ze veel op met iemand
die een slechte invloed heeft op hem/haar, dan kun je het contact met diegene
verminderen door grenzen toe te passen. Geef je tiener heldere regels over waar en
wanneer hij/zij met deze persoon mag optrekken: bijvoorbeeld bij jullie thuis in plaats van
op straat. Denk eraan dat je niet té streng bent voor je kind, want dat kan averechts
werken. Denk aan de regels die je hebt opgesteld en praat erover met je kind als zijn of
haar vriendje/vriendinnetje niet daaraan voldoet.
Bespreekbaar maken: het is goed dit onderwerp bespreekbaar te maken met je puber.
Stel grenzen als je puber ongewenste activiteiten uitvoert en help hen vrienden te zoeken,
bijvoorbeeld via de sportclub, die geen slechte invloed hebben. Zo kunnen zij zich

optimaal ontwikkelen en ontdekken wie zij zijn en wat zij belangrijk vinden in
vriendschappen.
Mocht dit onderwerp je bezig houden of heb je er nog vragen over? Praat er over met
andere ouders. Hoe pakken zij dit aan? Je kunt ook advies vragen bij Jeugd en Gezin - wij
denken graag met je mee!
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