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Edumare studiedag 5 oktober 2022
Op woensdag 5 oktober hebben alle scholen van Edumare een gezamenlijke studiedag. Een uniek
moment waarop we elkaars scholen gaan bezoeken en in gesprek gaan over Burgerschap en hoe elke
school invulling geeft aan de begrippen Vaardig, Aardig en Waardig. Alle leerlingen zijn die dag vrij!

Kinderboekenweek
Van 5 tot en met 16 oktober is het Kinderboekenweek in het thema Gi-Ga-Groen. Een leuk thema
over de natuur! In alle groepen wordt er aandacht aan dit thema besteed en zullen er gastlessen
verzorgd worden. Natuurlijk mag het speciale kinderboekenweeklied niet ontbreken. Oefen en
zing thuis ook gezellig mee (70) Kinderen voor Kinderen | Gi-ga-groen (Officiële videoclip) YouTube .
Een mooi moment om (gratis!) lid te worden van de
bibliotheek, als uw zoon of dochter nog geen lid is. In de
bibliotheek zijn komende week extra leuke activiteiten te
bezoeken, van slijmerige slakken tot Groene Helden.
Check de website en ga op avontuur! Gi-Ga-Groene
activiteiten (bibliotheekzuidhollandsedelta.nl)

Week van de opvoeding “Samen delen, samen weten.”
“Mogen we voor de televisie eten?”, “Ik ben 2 en ik zeg nee!”, “De juf is stom!”…. Het zal de
meeste ouders bekend voorkomen. Opvoeden is leuk, maar kan ook vermoeiend zijn. Saai is het
in ieder geval nooit en iedere ouder gaat er anders mee om. Daarom staat de landelijke Week
van de Opvoeding van 3 tot en met 9 oktober dit jaar in het teken van “Samen delen, Samen
weten.” Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond organiseert dan allerlei gratis webinars en
(online) bijeenkomsten voor ouders van peuters,
basisschoolkinderen en pubers. Bijvoorbeeld
opvoedquizzen, waarin herkenbare, hilarische en soms ook
lastige onderwerpen aan bod komen. Aan de hand van
vragen, weetjes en stellingen bespreken ouders op

laagdrempelige en luchtige wijze opvoedonderwerpen met elkaar en delen ze ervaringen en
ideeën. Week van de Opvoeding 2022 (klik op verificatie overslaan, dan krijgt u de hele folder te
zien!)
In Hellevoetsluis is ook de Stichting Superhelden actief, een stichting die tot doel heeft het
welbevinden van ouders en hun kind(eren) te bevorderen door middel van het ontzorgen en
ontlasten van het gezin waarbinnen de beperking van een of meerdere kinderen een grote rol
speelt in het dagelijks leven. Home Stichting Superhelden

Kleding- en speelgoedbeurs
Op 8 oktober kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur op de najaarsbeurs van Jep 2e hands kleding en
speelgoed kopen! Check bijgaande folder.
Wist u dat de Tweede Kans in
Hellevoetsluis ook voor kleine prijsjes
kleding voor kinderen en volwassenen
heeft?
Neem eens een kijkje aan de
Rijksstraatweg 142b in Hellevoetsluis.
Home - Kledingwinkel Tweede Kans
Hellevoetsluis

Agenda oktober
5-16 oktober

Kinderboekenweek thema Gi-Ga-Groen!

5 oktober

Studiedag, alle leerlingen vrij

22-30 oktober

Herfstvakantie

