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Koffieochtend

Activiteiten

Op vrijdag 5 april is er weer een koffieochtend. U bent vanaf 8.30 uur van harte
welkom in de koffiekamer. Het sociaal wijkteam is op de koffieochtend aanwezig. Zij
vertellen over hun werkzaamheden en wat zij voor uw gezin kunnen betekenen.

April

Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
Op 5 april van 8.30 uur- 9.30 uur is de jeugdverpleegkundige Judith Welman weer bij
ons op school.

U kunt bij haar binnenlopen met allerlei vragen over uw kind,
voorbeeld vragen over opvoeding, gedrag, hoe om te gaan met uw kind in
moeilijke en pijnlijke situaties, ruzies, pesten, onzekerheid, zindelijk worden,
luizen behandeling, groei & gezonde levensstijl.
Judith is te vinden in het kamertje naast die van Paula Dirksen
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16 OR
19 Paaslunch
20 t/m 5 mei Meivakantie

Speurtocht Boven de Baandert
Op zondagmiddag 7 april (bij slecht weer: een week later) organiseert de werkgroep
Buurtcontacten van de wijk Boven de Baandert voor zijn inwoners een speurtocht
met ‘vossen’ langs plekken die o.a. straatnamen en kunstwerken in de spotlights
zetten.
De speurtocht is bedoeld voor (groot)ouders en kinderen in de schoolleeftijd.
De kinderen krijgen informatie van de vossen over de plek waar ze zich bevinden, en
voeren bij elke vos een opdracht uit. Daarmee verdienen ze een letter. Aan het eind
van de route vormen alle letters een woord: puzzelen maar! Is het woord gevonden
dan wacht hun een leuk aandenken aan deze speurtocht. Onderweg zijn er
‘limonadeposten’ waar drinken en koekjes klaarstaan voor de ongetwijfeld dorstige
deelnemers.
De route loopt rond, en men kan dus zijn eigen startpunt kiezen.
De startpunten zijn:
1. Mina Krusemanpark 32
2. Marie Heinenpad 4
3. Jean Monnetstraat 294
Gestart wordt tussen 13.00 en 13.30 uur, geschatte duur van de tocht is 2 à 2,5 uur.
Deelname is gratis. U kunt uzelf en uw kinderen opgeven (aantal volwassenen, aantal
kinderen en het gekozen startpunt) door een mail te sturen, liefst vóór 2 april, naar:
speurtochtbovendebaandert@gmail.com

Vacature GMR-leden
Kandidaten gezocht voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), zie
bijlage.
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