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Jarigen de week  van: 
6 maart – 12 maart  2017 
Jim (7 jaar) - groep 2  
Christian (7 jaar) - groep 3 

Jarigen de week  van: 
27 februari – 5 maart  2017 
Meester Sander   
James (6 jaar) - groep 2 
Steve (9 jaar) - groep 5/6 
 

Iedere ouder of medewerker die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van 
onze scholen en die wil meepraten over het onderwijs bij Meer Primair is 
welkom. Meer Primair zoekt leden die graag nieuwe dingen willen leren, hun 
mening met anderen willen delen en hun horizon willen verbreden. Mocht je 
beschikken over specifieke kennis van onderwijs, personeelszaken, financiën,  
enzovoorts die je ook wel een buiten je normale baan wil inzetten, dan is de 
GMR iets voor jou.  
 
Bijgevoegd vindt u 2 bijlagen met betrekking tot de GMR verkiezingen.  
In de flyer wordt uitgelegd wie de GMR zoekt, wat de GMR inhoud en een 
kandidaatstellingsformulier.  
 
Is Meer Primair op zoek naar u? 
 
 

GMR verkiezingen 2017 

Jarigen de week  van: 
13 februari – 19 februari  2017 
Menna (6 jaar) - groep 2  
Parsa (7 jaar) - groep 3/4 
Thijs (8 jaar) - groep 3 

 

Jarigen in de week  van: 
20 februari – 26 februari  2017 
Juf Joyce 
Rhea (8 jaar) - groep 3/4 
Jersey (11 jaar) - groep 7/8 
Ayman (10 jaar) - groep 5/6 
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Het inschrijven voor de rapportgesprekken zal mogelijk zijn vanaf woensdag 15 februari vanaf 13.00u.  
 
Wat heeft u hiervoor nodig? De link van de website en de inloggegevens (naam van uw kind, soms met een 1 
erachter, en een Engelstalig wachtwoord). Deze heeft u aan het begin van het schooljaar van de leerkracht 
ontvangen. Mocht u deze gegevens niet meer hebben, kunt u deze opvragen bij de leerkracht. Doe dit tijdig, 
zodat u alles bij de hand heeft. Check van te voren of u op de website kunt komen. Heeft u inlogproblemen kunt 
u dit aan de groepsleerkracht vragen of aan Christianne Haan-Steetskamp (zorgcoördinator). Zij kunnen u dan op 
weg helpen.  
 
Op woensdag 8 maart en vrijdag 10 maart zijn de rapportgesprekken. Dit jaar ontvangt u vooraf het rapport (op 
woensdag 1 maart), zodat u voorbereid het gesprek in gaat. We zullen tijdens het rapportgesprek ingaan op de 
resultaten, maar vinden het vooral ook belangrijk dat het welbevinden van uw kind en de wederzijdse verwach-
tingen/doelstelling voor de volgende periode besproken wordt.  
 
Hieronder vindt u nogmaals de link van elke groep.  

 
 

 

Inschrijven rapportgesprekken 

Link per groep: 
Groep 1/2 a 
http://groep12a.pbworks.com/ 
 Groep 1/2 b 
http://groep12b.pbworks.com/ 
 Groep 2 
http://groep2.pbworks.com/ 
Groep 3 
http://groep3.pbworks.com/ 

 
Groep 3/4  
http://groep34.pbworks.com/  
Groep 4 
http://wilgengroep4.pbworks.com/  
Groep 5/6 
http://groep56.pbworks.com/  
Groep 7/8 
http://groep78.pbworks.com/ 

Mad Science op De Wilgen! 

We kunnen van start met de naschoolse wetenschap & techniek cursus!  
We hebben tot nu toe 42 inschrijvingen ontvangen. Er zijn 2 cursusgroepen.  
De ouders hebben inmiddels een bevestiging van deelname ontvangen.   
De docenten van Mad Science zijn vijftien minuten voor aanvang van de les aanwezig, om alles klaar te 
zetten.  Voor de 6 bijeenkomsten van de naschoolse cursus maken we gebruik van een leslokaal.   
Geeft u uw zoon of dochter iets te eten en drinken mee voor na 15.00 uur? 
 
Cursus planning 
Dag: maandag    Starttijd: 15:15 uur 
 
Data cursusgroep 1:  Data cursusgroep 2: 
6-3-2017   8-5-2017 
13-3-2017   15-5-2017 
20-3-2017   22-5-2017 
27-3-2017   29-5-2017 
3-4-2017   12-6-2017 
10-4-2017   19-6-2017 



GGD: Cursusaanbod voor ouders en groepen  Haarlemmermeer 2017                    
  
Woe 1 maart    19.30 – 21.30          Hoofddorp                                                   Beter omgaan met pubers                                                                                                           
1,8,15,22,29 maart en  en 5 april      Voor ouders van kinderen 12+ 

 
  
Ma 6 maart       19.30 – 21.30         Hoofddorp                                                                              Workshop 

Voor gescheiden ouder(s).              Hoe blijf je opvoeden na een scheiding         Opvoeden in twee huizen 
  
Di 7 maart         19.00 – 21.00        Hoofddorp                                                                 Positief opvoeden 

7,14,21,28 maart en 18 april           Voor ouders van kinderen 0-12 
 
  
Do 23 maart     19.00 – 21.00         CJG Graan voor Visch                                              Workshop tieners 

Voor ouders van kinderen 12+                                                                      Ruzies in het gezin voorkomen 
  
Do 30 maart     19.00 – 21.00         CJG Nieuw Vennep                                                                Workshop                              
Voor ouders van kinderen van 0 -10                                                                              Boodschappen doen 

                                                         (voorbereiden op verschillende lastige situaties) 
  
Di 4 april           19.30 - 21.30         Consultatiebureau Hoofddorp/ Floriande          Workshop Luisteren 
Voor ouders van kinderen van 0 -10                                                                                          Leren luisteren 

  
  
Woe 27 sept     19.00 - 21.00         Consultatiebureau Hoofddorp/ Floriande              Positief opvoeden 

27 sept, 4,11,18 okt en 15 nov        Voor ouders van kinderen 0-12 
  
  
Do 26 okt          19.00 -21.00          CJG Nieuw Vennep                                                   Workshop Slapen                                      
Voor ouders van kinderen van 0 -10                                                        Een goed slaappatroon ontwikkelen 

 
  
Di 31 okt           19.30 - 21.30         Consultatiebureau Hoofddorp/ Floriande                 Workshop Ruzie 

Voor ouders van kinderen van 0 -10                                                         Omgaan met ruzie tussen kinderen 
  
Doorlopend      19.00-22.00           Haarlem Zijlweg 200 Haarlem                                 EHBO bij kinderen 

2 bijeenkomsten                              De kosten voor de cursus EHBO bij kinderen zijn € 72,60 p.p. 

Aanbod voor  kinderen 
  
Do 31 aug         9.00-16.00      Kaj Munk College Hoofddorp                                       Plezier op school 

2 bijeenkomsten 31 aug en 1 sept.   Voor aankomend brugklassers 
 
  
Doorlopend                                  Een van de CJG-locaties                         Sociale Vaardigheidstraining 

Voor kinderen van 8 -10 of 10 -12 jaar     Voor meer informatie en aanmelding kijk op  www.meerwaarde.nl 

Groep 8-10    start maandag 20 maart  bij voldoende aanmeldingen 

Groep 10- 12 start woensdag 22 maart bij voldoende aanmeldingen 
  

Aanbod voor kinderen ( 8 – 12 jaar ) en ouders 
  
!Jes brugproject                            Een van de CJG-locaties                                               Echtscheiding 

Voor ouders en kinderen 8-12 jaar, na echtscheiding. Kinderen 7 bijeenkomsten,  ouders 3 bijeenkomsten. 
Voorwaarde is dat beide ouders deelnemen aan de training. Ouders leren hun kind centraal te stellen binnen 
hun echtscheiding. Voor meer informatie en  aanmelding kijk op  www.meerwaarde.nl 

Voor online aanmelden en inhoudelijke informatie kijk op www.ggdkennemerland.nl/jeugd/cursussen 

  

http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/cursussen/beter-omgaan-met-pubers.aspx
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/cursussen/workshop-echtscheiding-en-opvoeden.aspx
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/cursussen/workshop-echtscheiding-en-opvoeden.aspx
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/cursussen/workshops-12plus.aspx
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/cursussen/workshops-0-tot-10-jaar.aspx
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/cursussen/workshops-0-tot-10-jaar.aspx
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/cursussen/positief-opvoeden.aspx
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/cursussen/workshops-0-tot-10-jaar.aspx
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/cursussen/workshops-0-tot-10-jaar.aspx
http://www.ggdkennemerland.nl/cursussen/ehbo-bij-kinderen.aspx
http://ggd-umbraco.azurewebsites.net/jeugd/cursussen/plezier-op-school.aspx
http://www.meerwaarde.nl/thema/opvoeden-opgroeien/weerbaarheid/sova-training
http://www.meerwaarde.nl/thema/opvoeden-opgroeien/weerbaarheid/sova-training
http://www.meerwaarde.nl/thema/relatie-thuissituatie/scheiden-jes/-jes-beperk-de-gevolgen-voor-uw-kinderen
http://www.meerwaarde.nl/thema/relatie-thuissituatie/scheiden-jes/-jes-beperk-de-gevolgen-voor-uw-kinderen
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/cursussen
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Samen lezen op De Wilgen 


