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Hele kindcentrum

Voor in de agenda 

 
 
Op de jaarkalender 2018-2019 staat er een studiedag aangegeven op woensdag 27 maart 2019. Dit is niet correct. 
Woensdag 27 maart 2019 is er geen studiedag en hebben de kinderen van de basisschool WEL les. In de 
jaarkalender 2018-2019 die online staat is dit al gewijzigd. Mocht u een papieren kalender hebben dan graag 
studiedag van 27 maart die erin staat doorstrepen.  
 

U heeft deze week via uw oudste kind een brief ontvangen dat KC De Samenstroom gaat overstappen op het 
ouderportaal van Basisonline. Dinsdag 18 september krijgt u voor elk kind een unieke token(code) om de 
ouderportaal account te activeren. Mocht u problemen ondervinden hiermee schroom dan niet om contact op te 
nemen met de leerkracht of directie, zodat we u daarbij kunnen ondersteunen. Als de account geactiveerd is 
kunnen we ook in het kader van de AVG de gewenste stappen zetten. U ontvangt daar nog nadere info over. 
Streefdatum is om op maandag 1 oktober alle communicatie richting ouders via het ouderportaal te laten 
verlopen. Vanaf die datum zal Klasbord niet meer gebruikt gaan worden. We houden u op de hoogte.  

 

Hele kindcentrum

Juffrouw Marieke is op 26 augustus bevallen van een gezonde dochter die naar de mooie naam Féline luistert. 
Marieke, Twan en Isabeau namens alle ouders, leerlingen en medewerkers van KC de Samenstroom  van harte 
proficiat met de geboorte van jullie dochter. Geniet ervan met z’n drietjes. 

Hele kindcentrum

   
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 10 september 

Juffrouw Carla van PW is jarig 

Donderdag 13 september 

School: open lesochtend 

groepen 3 van 8.30 u. – 10.15 u. 

Vrijdag 14 september 

Juffrouw Inge is jarig 

 

Maandag 17 september 

Studiedag : kinderen basisschool 

zijn vrij 

Woensdag 19 september 

School: open lesochtend groepen 

3 van 8.30 u. – 10.15 u 

Donderdag 20 september 

Juffrouw Ylona is jarig 

 

 

Vrijdag 21 september 
 
KC Sam & Sam 3 
 

Jaarkalender 2018-2019 

Geboorte Féline 

Ouderportaal 
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Basisschool

Herinnering 
Wegens een groot succes vorig jaar, gaan we dit jaar twee atelierroutes organiseren! 
De eerste Atelierroute vindt plaats op woensdag 14 november van ongeveer 9.00 tot 12.00 uur. Het hoeft niet 
perse iets creatiefs te zijn met beeldende opdrachten, het kan ook bijvoorbeeld schaken zijn, iets met drama of 
dans, fotografie, iets buiten, muziek, iets met hout, koken etc. Het is dan ook bijna kerst dus iets in de kerstsfeer 
mag ook. 
 
We willen op deze dag de kinderen een aantal workshops aanbieden waar ze voor in kunnen schrijven. De 
kinderen schrijven in voor  een workshop, het is dus ook een activiteit die wat langer duurt ongeveer 2 uur.  
Kinderen kunnen dan ook echt iets kiezen wat ze graag doen of wat ze interessant vinden. Er zijn geen wisselingen 
dus je kunt wel iets degelijks neerzetten. In principe doen we dit op school, maar workshops op locatie mogen ook, 
mits goed georganiseerd.  
Wilt u zich opgeven? Dan willen we graag het volgende van u weten: 
- Wat gaat u doen? 
- Locatie: op school of een eigen locatie 
- Aantal kinderen: minimaal 8 kinderen 
- Leeftijdscategorie: groep 1 t/m 4; groep 3 t/m 8 of groep 6 t/m 8 
- Materialen: gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden. Heeft u iets nodig van school, laat dit dan even 
weten. 
Opa’s, oma’s of andere belangstellenden zijn ook van harte welkom om een atelier te organiseren of om te 
ondersteunen. 
 
Graag aanmelden voor vrijdag 28 september  
groep 1 t/m 4: maartje.vanderzijden@stichtinggoo.nl 
groep 3 t/m 8: camily.vandenboogaard@stichtinggoo.nl 
groep 6 t/m 8: marjan.winkelmolen@stichtinggoo.nl 
 
We hopen dat we een leuke, leerzame, creatieve ochtend neer kunnen zetten waar alle kinderen wat kunnen 
vinden wat bij ze past. 
 
Alvast bedankt, 
 
Namens de werkgroep, Camily, Marjan en Maartje 
 
 

   

Atelierroute   



 

 

7 september 2018 – nr. 2 

Berichten van derden 

 

      

 

 

 

 
Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen  
Informatieavond GGD 

 
Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden 
vaak van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. 
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op 2 oktober een informatieavond voor 
ouders van kinderen met poepproblemen.  
 
Zindelijk zijn 
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat 
kinderen naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. 
Bij ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij 
ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een 
grote impact hebben voor zowel het kind als de ouders/verzorgers. 
 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde 

ziekenhuispoli’s een informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u 

achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken ze de verschillende manieren 

en praktische tips om het broekpoepen aan te pakken.  

 

De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. 

Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur 

duurt. De kosten voor deze avond zijn 3 euro. 

 
Aanmelden 
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ggdbzo.nl/
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Workshop: ‘Leren luisteren!’  

Elke ouder kent momenten waarop kinderen niet 

naar ze luisteren!  

In deze workshop worden suggesties besproken om 

ouders te helpen hun kinderen grenzen te leren 

accepteren en te begrijpen wat NEE betekent.   

Deze workshop geeft concrete tips en handvaten hoe 
je dit in  praktijk kunt brengen en is bedoeld voor 
ouders met kinderen tot 10 jaar.  

De bijeenkomst is gratis!  

Waar : Grand Café in de Ruijschenbergh, 
Julianastraat 2 Gemert 
Wanneer: Dinsdag 2 oktober 2018 
Tijd : aanvang 19.30 tot 21:30 uur 
Mail  : cjg@gemert-bakel.nl 
Telefoon :  0492-378500 

Aanmelden kan t/m donderdag 27 sept. as. via 
email of het aangegeven telefoonnummer. Er zijn 
maar een beperkt aantal plaatsen (vol=vol). 

 

Graag tot ziens! 

 

Wat te doen als de kinderen 

niet luisteren? 



 

 

7 september 2018 – nr. 2 

 


