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’t Rammetje 
 

Nieuwsbrief basisschool Op Weg 

 
 

 

 

 

 

Nieuws van de directie 

Even bijpraten 
 

Leesstimulering op OP WEG; Lezen is leuk! 
Om je staande te kunnen houden in de huidige maatschappij is een 

goede leesvaardigheid onmisbaar. Ook hangt de leesvaardigheid 

positief samen met het schoolsucces. Daarom wordt er op onze school 

veel aandacht besteed aan lezen. Bij het leren lezen is het maken van 

‘leeskilometers’ belangrijk. Hoe meer een kind leest, des te beter zal de 

leesvaardigheid zich ontwikkelen. Hierbij is leesmotivatie van groot 

belang. 

 

Morgen ontvangen alle leerlingen van onze school een boek en boekenlegger. 

Na de vakantie stellen de leerkrachten dit boek centraal in de klas. 

 

Op onze school hebben wij allerlei actieve werkvormen om 

leesplezier te bevorderen. Ons streven is dan ook om alle kinderen 

plezier in het lezen te geven en daarbij bent u als ouder onmisbaar. 

Helpt u ons mee? 

 

Enkele tips: 

• Interactief voorlezen: dit is vooral voor ouders met kinderen in de 

peuter- en kleuterleeftijd een aanrader. Tijdens het voorlezen 

stelt u open vragen bij het verhaal en de plaatjes. Hierdoor 

kunnen leuke gesprekken ontstaan. Daarnaast worden de taalontwikkeling, de 

woordenschat en het verhaalbegrip gestimuleerd. 

• Lees het eerste hoofdstuk voor: om een kind te enthousiasmeren voor een boek kun je 

het eerste hoofdstuk samen lezen, stop bij een spannend of leuk stukje. Zo maak je je 

kind nieuwsgierig naar de rest van het verhaal, vaak lezen ze dan graag verder. Als je 

merkt dat een kind niet verder komt in het boek, help het dan ook weer op gang door 

een stukje verder te lezen. 

• Wees een voorbeeld: goed voorbeeld doet volgen; lees zelf ook waar uw kind bij is en 

lees voor. 

• Praat over boeken: bespreek boeken bijvoorbeeld tijdens het eten. Ga in gesprek over 

de inhoud van het boek en toon interesse. In grotere gezinnen kunnen kinderen elkaar 

onderling proberen te enthousiasmeren voor een boek. 

• Rijke leesomgeving: zorg dat er thuis veel keuze is, denk bijvoorbeeld aan strips, 

tijdschriften, dunne boeken, dikke boeken, verhalenbundels, luisterboeken, kranten, 

informatieve boeken, etc. Stimuleer uw kind om verschillende soorten teksten te lezen. 

Inhoud:  Belangrijke data: 

 Nieuws van de directie  19-4 Paasviering 

 Nieuws van de groepen  22-4 t/m 5-5 meivakantie 

 Nieuws van de werkgroepen  6-5 Hoofdluiscontrole 

 Overig  6-6  uitgifte nieuwsbrief 

jaargang 12, nummer 8 

18 april 2019 

Figuur 1 Groep 1 t/m 3 
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• Boek cadeau: geef kinderen een boek cadeau met hun 

verjaardag of tijdens de Kinderboekenweek. 

• Spelvormen: voor sommige kinderen helpt het om te lezen in 

spelvorm. Bijvoorbeeld door het gebruik van een dobbelsteen; 

elke waarde heeft een andere betekenis. Je kunt ook leesbingo 

spelen, bij een volle kaart kan een beloning volgen (bijvoorbeeld 

een keer extra voorlezen).  

• Films met ondertiteling kijken: een tip voor ouders vanaf groep 6. 

Kijk met uw kind films met ondertiteling, daarbij wordt een 

beroep gedaan op de leesvaardigheid. Kies een film waar de 

interesse van uw kind naar uit gaat, dit verhoogt de motivatie. 

• Bibliotheek: ga met uw kind naar de bibliotheek en kies samen boeken uit. Lees samen 

de achterkant van het boek en bekijk de binnenkant. Als u twijfelt of het boek te 

moeilijk is gebruik dan de ‘vijf-vinger-test’; laat uw kind de eerste bladzijde lezen. Het 

kind houdt vijf vingers omhoog. Bij elk moeilijk woord gaat er één vinger naar beneden. 

Als het kind aan het einde van de tekst geen vingers meer omhoog houdt, dan is de 

tekst waarschijnlijk nog wat te moeilijk. Als een boek nog te moeilijk is om zelf te lezen, 

bekijk dan samen of het boek geschikt is om eventueel voor te lezen. 

• Boekverfilming: kies een boek uit die ook verfilmd is. Lees dit boek samen met uw kind 

en bekijk daarna de verfilming van het boek. Bespreek met elkaar wat hetzelfde was, 

en wat was er juist anders? 

• Leeswedstrijdje tegen jezelf: laat uw kind een stuk tekst kiezen wat hij een aantal dagen 

achter elkaar zal lezen. Neem de tijd op en probeer deze tijd steeds te verbeteren. Dit 

kun je ook doen bij het lezen van losse woorden. 

• Vakantiedip: na de (zomer)vakantie hebben veel kinderen een dip, omdat ze weinig 

hebben gelezen. Lees dus ook in de vakantie; kies bijvoorbeeld boeken bij de bieb uit, 

of maak gebruik van de (gratis) vakantie-app van de bibliotheek. Daarnaast zijn 

luisterboeken een aanrader; ideaal als u onderweg bent naar uw 

vakantiebestemming. In spelling is ook vaak een terugval merkbaar na een vakantie. 

Zorg dat uw kind toch af en toe schrijft. Dit kan eenvoudig en leuk door een kaartje, 

brief of email naar familie of vriend(in) te schrijven, boodschappenlijstjes te maken of 

afspraken te noteren in de familieagenda. 

 

Eigen oortjes. 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben allemaal hun eigen 

oortjessetje op naam. Op deze manier kunnen de Chromebook nog 

efficiënter worden ingezet. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het 

gebruik. Mochten ze deze oortjes kwijt raken of kapot gaan dan gaan 

ze met mij in overleg. 

 

Schoolfruit 
Deze week is de laatste week van ons project EU schoolfruit. Onze 

leerlingen hebben de afgelopen maanden allerlei fruit en groente 

geproefd en gegeten. Wij kijken terug op een geslaagd project. Ouders 

nogmaals super bedankt voor jullie hulp, enthousiasme en actief 

meewerken.  
 

Ook nu wij geen gratis fruit meer krijgen, blijven wij het eten van fruit en 

groente onder de aandacht brengen. Wij willen naar een meer 

structurele houding van een gezonde school. In overleg met leerlingen, team, OV en MR 

gaan wij bespreken hoe wij dit komend schooljaar verder vorm kunnen geven. 

Maar voor nu: 

· Geef elke dag fruit en groente mee aan uw kind naar school 

· Een gezonde en lekkere traktatie waarderen en stimuleren wij 

Figuur 2 Groep 4 t/m 8 
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Kledingbeurs: wederom een succes!  
De opbrengst dit keer was €505,-. Een deel van dit geld wordt beschikbaar gesteld aan 

school en wij kopen hier een buitenkar voor. 

 

Samen werken en onderhouden van ons groene schoolplein 
Morgenmiddag (vrijdag 19 april ’19) zijn de leerlingen uit groep 5/6 aan de beurt om 

samen met de hovenier en ouders te werken.  

Fijn als ze kleding aan hebben, waar je goed mee kunt werken. 

 

Energy4All 
Vandaag hebben wij een sponsormarkt gehouden. De 

opbrengst van deze markt doneren wij aan Femke Arens die op 

dit moment gaat vertrekken uit Londen naar Millingen op een 

een-wieler met een sponsortocht voor Engery4All. Ze doet dit als 

steun voor hun zoontje Milan. Hiermee haalt zij geld op dat naar 

de stichting gaat voor meer onderzoek. 

 

Wilt u ook doneren aan haar? Dat kan. Kijk op de site 

https://energy4all.nl  

 

Met deze sponsormarkt nemen wij ook afscheid van Milan (groep 

3) omdat hij zijn schoolloopbaan gaat vervolgen op de St. 

Maartenschool in Nijmegen. 

 

Viering in de Sprong 
De geplande viering op vrijdag 24 mei in de Sprong wordt verplaatst naar vrijdag 14 juni 

om 11.00 uur. Dit omdat het schoolkamp is verzet naar deze week. 

 

Ik wens u allemaal Fijne Paasdagen en een heerlijke Lees vakantie en tot maandag 6 mei. 

Monique Vromen 

Nieuws van de groepen 

Nieuws groepen 1/2 
Met de meivakantie vlak voor de deur, lijkt het nog lang te duren voordat het schooljaar is 

afgelopen..... toch gaat de tijd snel en dat merken we ook in de groepen 1/2; we hebben 

al bijna onze kinderen van dit schooljaar. 

 

De afgelopen weken zijn in groep 1/2A Fieke Gordon, Lauren 

van Oostendorp begonnen. Deze week is Max van Boxtel erbij 

gekomen omdat hij 4 jaar is geworden. Na de meivakantie zal 

deze groep nog 2 gezellige kinderen erbij krijgen, namelijk Juul 

Verriet en Anne Lamers. 

 

In groep 1/2B zijn Jaylen Steiner en Zoë Seegers gestart, Jonas Palm is na zijn verhuizing bij 

ons in de groep gekomen en op dit moment oefenen nog 2 lieve kinderen bij ons, die na 

de meivakantie zullen starten; Fem Braam en Duuk Barber. 

 

We willen alle kinderen van harte welkom heten en we wensen jullie 

heel veel plezier bij ons op school! 

 

De juffen van de groepen 1/2 

 

https://energy4all.nl/
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Nieuws groep 8 
 
Centrale Eindtoets 

Onze leerlingen van groep 8  hebben afgelopen dinsdagochtend en woensdag ochtend 

de Centrale Eindtoets  gemaakt. Onze leerlingen hebben deze toets in een ontspannen 

sfeer gemaakt. De uitslag komt half mei. 

 

Deze toets bestaat uit de verplichte onderdelen Nederlandse taal en 

rekenen.  De Centrale Eindtoets volgt op het schooladvies, dat de 

leerlingen vóór 1 maart gekregen hebben..  

 

Voor het schooladvies kijken wij naar de ontwikkeling van de 

leerlingen tijdens de hele basisschoolperiode, naar de resultaten die de leerlingen laten 

zien en naar de manier waarop zij leren. Het schooladvies is het advies waar het 

voortgezet onderwijs de toelating op baseert. De Centrale 

Eindtoets geeft een tweede, onafhankelijk advies. De score op de 

Centrale Eindtoets in combinatie met het schooladvies is een 

goede voorspeller voor schoolsucces. De Centrale Eindtoets is een 

momentopname na acht jaar basisonderwijs. Het is geen examen. 

Leerlingen kunnen dus niet slagen of zakken voor de toets.  

Nieuws van de werkgroepen 

Koningsspelen 
De Koningsspelen waren ook dit jaar weer geslaagd dankzij de enorme inzet en 

voorbereidingen van de ouderwerkgroep en de hulpouders. Top gedaan! 

 

Schoolreisje 
Op maandag 13 mei gaat groep 1 tot en met 7 op schoolreisje. De onderbouw (groep 1 

t/m 4) gaat naar De Bergen in Wanroij en de bovenbouw (groep 5 t/m 7) gaat naar 

Hemelrijk in Volkel. We zoeken voor zowel de onder- als bovenbouw ouders die mee willen 

als begeleider. U heeft hierover bericht gehad in de Parro-app. Hierbij meer informatie 

over de dag. 

 

Onderbouw 

Kinderen uit de onderbouw worden op de gewone tijd (8.30-8.45 

uur) op school verwacht in de eigen klas. De tassen en jassen 

mogen mee de klas in. Iedereen trekt een groen t-shirt aan, deze 

liggen al klaar op de tafeltjes. Bij warm weer mag andere 

bovenkleding eronder uit. Bij koud weer mag het groene shirt over 

de kleding heen. Rond 8.50 uur lopen alle klassen achter elkaar aan naar het Reinier van 

Ooijplein. De bus vertrekt daar om 9.00 uur. Ouders mogen hier komen uitzwaaien. 

 

Kinderen nemen zelf drinken en fruit mee voor de ochtend. Dit eten en drinken we bij 

aankomst in het park. Tussen de middag krijgen de kinderen frietjes met een snack. Er is 

onbeperkt ranja beschikbaar, dus drinken is er voldoende. Voordat de kinderen de bus in 

gaan voor de terugreis, krijgen ze een zakje chips. Wij vragen u geen extra snoep of iets 

dergelijks mee te geven, er is meer dan voldoende. Heeft uw kind een allergie of dieet? 

Stem de wensen af met de eigen leerkracht, dan zoeken we een passende oplossing. 

Wij raden aan om de kinderen een setje schone kleren in de tas mee te geven. De 

kinderen gaan niet zwemmen, maar nat worden kan altijd. Het is fijn als ze dan droge 

kleding aan kunnen doen. Bij warm weer raden wij aan om de kinderen ‘s ochtends thuis 

in te smeren en zonnebrandcrème mee te geven in de tas. 
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De kinderen van de onderbouw zijn rond 16.00 uur weer op school terug. Daar gaan ze 

eerst met de leerkracht de klas in en vervolgens mogen zij mee naar huis. 

 

Bovenbouw 

Kinderen uit de bovenbouw worden tussen 8.15 en 8.30 uur op school verwacht in de 

eigen klas. De tassen en jassen mogen mee de klas in. Iedereen trekt een groen t-shirt 

aan, deze liggen al klaar op de tafeltjes. Bij warm weer mag andere bovenkleding 

eronder uit. Bij koud weer mag het groene shirt over de kleding heen. Rond 8.30 uur lopen 

alle klassen achter elkaar aan naar het Reinier van Ooijplein. 

De bus vertrekt daar om 8.45 uur. Ouders mogen hier komen 

uitzwaaien. 

 

Kinderen nemen zelf drinken en fruit mee voor de ochtend. 

Dit eten en drinken we bij aankomst in het park. Tussen de 

middag krijgen de kinderen frietjes met een snack. Er is 

onbeperkt ranja beschikbaar, dus drinken is er voldoende. 

Voordat de kinderen de bus in gaan voor de terugreis, krijgen 

ze een zakje chips. Wij vragen u geen extra snoep of iets 

dergelijks mee te geven, er is meer dan voldoende. Heeft uw kind een allergie of dieet? 

Stem de wensen af met de eigen leerkracht, dan zoeken we een passende oplossing. 

Wij raden aan om de kinderen een setje schone kleren in de tas mee te geven. De 

kinderen gaan niet zwemmen, maar nat worden kan altijd. Het is fijn als ze dan droge 

kleding aan kunnen doen. Bij warm weer raden wij aan om de kinderen ‘s ochtends thuis 

in te smeren en zonnebrandcrème mee te geven in de tas. 

 

De kinderen van de bovenbouw zijn rond 16.15 – 16.30 uur weer op 

school terug. Daar gaan ze eerst met de leerkracht de klas in en 

vervolgens mogen zij mee naar huis. 

 

We gaan er een mooie dag van maken 

 

Nieuws vanuit de OV 
 
Sportdag 2019: wie helpt mee organiseren?  

In september, het nieuwe schooljaar, staat onze jaarlijkse sportdag gepland. De 

voorbereidingen daarvoor starten binnenkort. Wie heeft zin en tijd om het mee te 

organiseren? Aanmelden kan door je naam op te schrijven op de lijst aan de muur langs 

de lerarenkamer. Je kunt ook een mailtje sturen aan oudervereniging@op-weg.nl of een 

van de bestuursleden aanspreken op school.  

 

Nieuws vanuit de MR 
 

Verandering MR 

Onze MR heeft een verandering ondergaan. Ten eerste hebben 

we afscheid genomen van Marja, Manon en Katrien. Hartelijk 

dank voor de inzet die zij in de jaren hebben gegeven.  

Bij het verlaten van de leden hebben we gekeken naar de omvang van de raad. Voor 

onze school is een bezetting van 2 PMR en 2 OMR leden voldoende. Bij het verlaten van 

een PMR en twee OMR leden, was er daarom een vacature voor een nieuw ouder lid. En 

dat is Mieke Nieuwenstein geworden De moeder van Minne uit groep 3.  

Welkom Mieke.  

De volgende MR-vergadering is op woensdag 22 mei 2019. 

 

Vriendelijke groeten Esther, Johannet, Tom en Mieke 

mailto:oudervereniging@op-weg.nl
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Vooraankondiging 

In september loopt de zittingstijd van 2 leden af. 

Tom stopt vanuit de oudergeleding en Esther vanuit de personeelsgeleding.  

Misschien is plaatsnemen in de MR iets voor u? U kunt uzelf opgeven op dit mailadres: 

esther.conrad@op-weg.nl  

We vergaderen 8 keer per jaar op woensdagavond in school.  

Overig nieuws 

Bouw tutorlezen  
 In januari zijn een aantal kinderen uit groep 2, 3 en 4 gestart 

met Bouw. Aan de hand van dit computergestuurde 

programma leren kinderen beter lezen. Op vaste momenten 

in de week krijgen deze kinderen intensieve begeleiding van 

een ouderejaarstutor of onze vrijwilligster Marije op 

school. Daarnaast oefenen de kinderen twee keer per week 

thuis.  

  

Voor de leerlingen is het fijn om intensief één op één begeleiding te krijgen 

van een ouderejaarstutor. De ouderejaarstutoren nemen hun 

taak erg serieus en informeren de leerkracht enthousiast over de vorderingen die de 

leerling maakt!    

 

Koningsdag Ooij 
Zaterdag 27 april is het weer zover…. 

KONINGSDAG 
Ook in Ooij wordt dit weer groots gevierd! 

 

Als het weer het toelaat, zal het Reinier van Ooiplein volledig in 

het teken staan van spelletjes voor jong en oud, muziek en gezelligheid. 

 

Traditiegetrouw verzamelen we om 12:00 uur en starten we om 12:15 uur met een optocht 

door het dorp, waarbij er natuurlijk weer prijzen te winnen zijn voor de mooist versierde 

fietsen. Als de middag daarna geopend is, kan het feest écht beginnen!  

 

Er zijn voor de kinderen vele verschillende spelletjes te spelen en kunnen ze worden 

geschminkt. Zo kunnen ze zo oranje worden als ze maar willen of iets anders natuurlijk. Er 

staat een enorm luchtkussen en er zijn diverse kleinere en grotere spellen. In een tent 

kunnen Oud Hollandse spellen gespeeld worden samen met ouderen. En voor het eerst 

dit jaar kunnen ze zelf pizza bakken.  

Bij de begeleiding van de kinderen en de spellen is nog wel wat ondersteuning nodig. We 

rekenen dan ook op jullie hulp, ouders!! Aanmelden kan op de dag zelf. 

Naast al dat actiefs wordt er natuurlijk ook gezorgd voor drinken en lekkers. Voor de 

ouders en andere aanwezigen is er genoeg te verkrijgen. 

 

Dus komt allen en laten we samen er een onvergetelijk Koningsfeest van maken! 

Groet, de organisatie van Koningsdag Ooij 2019 

  

mailto:esther.conrad@op-weg.nl
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BELANGRIJKE INFORMATIE 

• Verzamelen bij TV de Oorsprong in Beek 

• Inschrijven kan vanaf 9.30 uur. We starten om 10.00 uur.  

• Deelname is €3,- per kind. Graag contant en zoveel mogelijk gepast betalen 

• Trek makkelijk zittende (sport)kleding  en sportschoenen aan   

• Let goed op je spullen! De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies.  

 

Dinsdag 30 april  2019 

SPORTINSTUIF 
voor alle basisschoolkinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar  

 

10.00 uur tot 12.30 uur   
 

BUITEN SPORTEN: 

KORFBAL – VOETBAL – DANS 

TENNIS 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimrfql3-nRAhVMExoKHW_qBl8QjRwIBw&url=https://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeelding-de-banner-van-het-spel-van-kinderen-image5473556&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNF8Ns8Tfub1Rn7fGmSi2N87ZAKkrA&ust=1485861418017579
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AVOND4DAAGSE BERG EN DAL 
DINSDAG 21 T/M VRIJDAG 24 MEI 2019 

De Avondvierdaagse is een jaarlijkse gezellige sportieve activiteit 

voor kinderen en volwassenen. Dit jaar van 21 t/m 24 mei 2019 . 

Bewegen en gezelligheid staat centraal. Elk jaar doen circa 450 

kinderen mee. Jij toch ook? 

 

Na de vakantie ontvangt ieder kind een inschrijfformulier in de klas. Lever het ingevulde 

inschrijfstrookje in, samen met het (gepast) geld bij het inschrijfbureau op woensdag 8 

mei, woensdag 15 mei of vrijdag 17 mei. Op het formulier vind je de informatie over de 

inschrijfprocedure. Op de website is alles te vinden over deelname, inschrijven, routes en 

heel veel leuke foto’s van voorgaande jaren.   

 

Gelukkig kan de organisatie elk jaar weer rekenen op de nodige vrijwilligers, maar blijft 

nieuwe aanwas nodig om dit evenement voort te kunnen blijven zetten. We zoeken 

nieuwe bestuursleden die het leuk vinden om hieraan bij te dragen.  

 

Vind jij het leuk om mee te helpen of wil je meer weten 

Stuur een e-mailbericht te sturen naar a4d.bergendal@gmail.com. Zij nemen dan snel 

contact met je op! Meer informatie over de Avond4daagse Berg en Dal op 

www.avondvierdaagse-ubbergen.nl/ 
 
 

  

mailto:a4d.bergendal@gmail.com
http://www.avondvierdaagse-ubbergen.nl/


9/9 
 

 

 

 

 

 

De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool 
 

 

Pesten of Plagen   
Stel: de meester belt je: je zoon pest een klasgenoot door hem uit te schelden en buiten te 

sluiten. Of: je dochter durft niet meer naar de sportclub. Twee meisjes pakken steeds haar 

sporttas af. Dit zijn voorbeelden van pesten. Wat is pesten en wat kun je als ouder doen? 

 

Plagen 

Is het plagen als een kind de schoenen van een ander kind verstopt bij de gymles? Dat is 

misschien voor de grap, maar dan moeten wel allebei de kinderen het leuk vinden! Zo leren ze 

met onenigheid omgaan, zonder dat iemand zich echt bedreigd voelt. 

 

Pesten 

Pesten is echt eenrichtingsverkeer. Het gepeste kind voelt zich bedreigd, elke dag weer. De 

pestkop zoekt een slachtoffer uit over wie hij macht kan uitoefenen en die hij kan kwetsen. 

Vormen van pesten zijn: 

• slaan en schoppen 

• buitensluiten 

• uitschelden 

• vernederen en kleineren 

• achtervolgen 

• het stelen en vernielen van spullen.  

Vaak is er een groepje kinderen dat meedoet met de pestkop. Dit zijn de meelopers. 

 

Wat kun je als ouder doen? 

Pesten houdt meestal niet vanzelf op. Je kind kan erg onzeker en ongelukkig worden. 

• Wacht niet te lang af. De problemen zijn dan moeilijker op te lossen. 

• Steun je kind als het gepest wordt. Benoem zijn gevoelens en kijk hoe je je kind kunt 

helpen. 

• Word je kind op school gepest? Praat met de leerkracht. Wordt je kind op de sportclub 

gepest? Praat met de trainer op de sportclub.  

 

Meer informatie over pesten, gepest worden, gevolgen van pesten en hoe je je kind kunt 

helpen vind je op onze website bij Jeugd en Opvoeden. 

 

Groei! 

In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en 

opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? 

Meld je aan via onze website: www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-

opvoeden/nieuwsbrief-groei/. 

 

Misschien heb je  meer vragen? Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en 

gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, eten of advies over gedrag en gevoel 

van je kind. Voor kleine zorgen en vragen om te voorkomen dat ze (te) groot worden!! 

Bel of mail gerust voor een afspraak. 

Mijn spreekuur is op woensdag 15 mei en op woensdag 12 juni van 8.30u-9.30u (ik sta in de 

hal met een kop thee ☺) 

 

Met vriendelijke groet, 

Marianne van der Kruis-Sand 

Jeugdverpleegkundige 

T:  088-1447111 (bereikbaar van 8.00u-17.00u) / 06-10069335 

E:  mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl 

Werkdagen: di, wo en donderdag 

https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/basisschoolkind/opvoeding-en-gedrag/lastig-gedrag/pesten/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/

