
 
 

Nieuwsbrief 1 

Studiedag 

Maandag 10 september a.s. heeft het team een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. 

Stakingsdag 

Woensdag 12 september a.s. is de school gesloten wegens staking. 

Kamp 

Groep 8 gaat op kamp op maandag 24 en is vrijdagmiddag 28 september weer 
terug. 

Privacy 

Als het goed is, heeft nu ieder gezin het toestemmingsformulier publicatie foto’s en 
video’s ontvangen. 

Sommigen hadden e.e.a. al via Parnassys aangegeven. Excuses voor het feit dat we 
het u nog een keer vragen, maar dat blijkt toch nodig te zijn. 

Ieder jaar zal u deze vragen voorgelegd krijgen, aangezien dit verplicht is.  

De leerkracht ontvangt graag het formulier zo snel mogelijk getekend retour. 

Schoolreis 
Op vrijdag 28 september a.s. gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis naar 
Duinrell. 
 
Indien u als begeleider mee wilt, kunt u een mail sturen vóór 20 september 
naar de groepsleerkracht. Zij zullen een keuze maken. 
 
Voor de begeleiders 
Ouders die als begeleider meegaan, graag allen verzamelen in het 
speellokaal voor een kop koffie/thee en enige informatie. Koffie/thee staat 
klaar vanaf 08.15 uur. 
Alle begeleiders worden pas om 8.50 uur  bij de betreffende leerkracht 
verwacht. Daar krijgt u te horen welk groepje u begeleidt. Vervolgens loopt 
de leerkracht met de hele klas en de begeleiders naar de bus. 
 
We vertrekken om 9.00 uur en zijn rond 17.00 uur weer terug op school. 
 



 
 

Wilt u aan onderstaande punten denken: 
*Alle kinderen dragen hun CSV-shirt. 
*Alle kinderen hebben een pauzehapje, een lunchpakket, pakjes/flesjes 
drinken en een klein zakje lekkers bij zich. 
*Pas de kleding van uw kind aan op het weerbericht. 
*Geef uw kind schoenen/gympen aan waarop zij goed kunnen wandelen. 
*Geef (indien nodig) uw kind een reservesetje kleding mee. 
*Kinderen hebben GEEN geld en GEEN mobieltje bij zich! 
 
We hopen op een gezellige dag en hebben er zin in! 
 

 

De schoolreiscommissie. 

 
Feestelijke kleding gezocht 
 
Voor de groepen 1/2 kunnen wij nog feestelijke kleding voor jongens en 
meisjes gebruiken. Verkleedkleding is ook altijd welkom. Daarnaast ook nog 
bijzonder schoeisel (in alle maten) en reserve broeken en ondergoed. 
Heeft u nog spulletjes over, dan kunt u deze inleveren bij groep 1/2B. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 

Aanmelden broertjes/zusjes 

Om de planning van onze nieuwe leerlingen in goede banen te kunnen leiden, 
verzoeken wij u vriendelijk om broertjes/zusjes aan te melden zodra zij 2 jaar 
worden. 

Berichten van het Centrum Jeugd en Gezin en Sportief Capelle 

In de bijlage treft u berichten aan van het CJG en Sportief Capelle.. 

 

 



 
 

Nieuwe leerlingen  
 
Na de zomervakantie zijn er nieuwe leerlingen gestart. 
 
In groep 1/2A: Teddy, Max en Jolie. 
In groep 1/2B: Sebastian, Jasmijn en Tijn. 
In groep 1/2C: Edward, Suwannah, Ivy en Sophie. 
In groep 6 Levin  
 
We wensen hen veel plezier op De CSV. 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op 27 september a.s. 
 
  



 
 

 

 

  

CJG nieuws! 
In deze nieuwsbrief vind je meer informatie over het nieuwe 
scheidingsspreekuur, verschillende projecten van het CJG, het CJG festival in 
oktober en de startende trainingen in het najaar. Veel leesplezier! 
 

 

Nieuw: scheidingsspreekuur! 
 

  



 
 

Scheidingen gaan vaak gepaard met een hoop geregel, uitzoekwerk en 
emoties. Het valt niet mee om alle informatie op een rij te zetten en te 
bedenken wat het beste is voor iedereen. Voor ouders, kinderen en 
professionals is er vanaf 27 augustus het scheidingsspreekuur. Het kind 
staat hierbij centraal.  

Mensen die overwegen te scheiden of gescheiden zijn, zitten soms met vragen. 
Hebben wij echt alles geprobeerd? Hoe vertel ik het aan mijn partner of 
kinderen? Hoe verlopen de procedures? Kan ik wel financieel zelfstandig zijn? 
Bewoners en professionals die te maken krijgen met een (echt)scheiding, 
kunnen binnenkort onafhankelijk en persoonlijk advies krijgen op twee plekken in 
Capelle aan den IJssel: het Gezondheidscentrum Spoorlaan en de Bibliotheek. 

 

Meer informatie 

 

 
 

Dyslexiezorg: aanpassing leerlingdossier 
 

  

Voor scholen: het leerlingdossier voor EED-aanvragen is op twee punten 
aangepast: 
- De handtekening van de directeur moet erbij gezet worden 
- De contactpersoon van de school is uit het laatste kopje weggehaald 

Heb je hier vragen over, dan kun je bij jouw CJG-contactpersoon terecht. 
 

https://cjgcapelleaandenijssel.nl/nieuw-scheidingsspreekuur/


 
 

Meer informatie over dyslexiezorg 

 

 
 

Gratis CJG festival op zaterdag 6 oktober! 
 

  

Van 1 t/m 7 oktober is de Week van de Opvoeding. Dat vieren we met een gratis 
CJG festival op zaterdag 6 oktober! Van 11:00 tot 16:00 uur zijn er allerlei leuke 
activiteiten voor kinderen, jongeren, ouders, verzorgers, opa’s en oma’s. 

 

Bekijk het programma  

 

 
 

Inhaalcampagne nieuwe vaccinatie Meningokokken 
 

https://cjgcapelleaandenijssel.nl/beschikkingen-2/dyslexiezorg/
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/cjg-festival/


 
 

  

Sinds mei 2018 worden alle kinderen van 14 maanden ingeënt met het 
nieuwe Meningokokkenvaccin (MenACWY). Voor kinderen die geboren zijn 
tussen 1 mei en 31 december 2004 staat er op dinsdagmiddag 2 oktober 
2018 een inhaalcampagne voor CJG Capelle ingepland.  

De inhaalcampagne valt samen met het vaccinatiemoment van de 9 jarigen 
(DTP/BMR) en de 13 jarige meisjes (HPV). Alle kinderen krijgen per post een 
uitnodiging voor de vaccinatie(s). Jeugdigen geboren tussen 1 januari 2001 en 1 
mei 2004 of geboren in 2005 krijgen volgend jaar een uitnodiging voor een 
vaccinatie. Het is de bedoeling dat eind 2019 alle 14-18 jarigen zijn 
gevaccineerd met het nieuwe MenACWY vaccin. 

 

 
 

Nieuwe CJG krant in september! 
 

  

Ieder jaar brengen wij een CJG krant uit, die huis-aan-huis bezorgd wordt in 
Capelle aan den IJssel. Ook dit jaar kun je weer een CJG krant verwachten, vol 
met interessante informatie over ons werk. De krant wordt in de tweede week 
van september bezorgd en uiteraard ook bij onze ketenpartners verspreid. 
Alvast veel leesplezier! 

 



 
 

 
 

Projecten van het CJG: bekijk infographics 
 

  

Dit schooljaar starten er bij het CJG verschillende projecten. Hieronder vind je 
verschillende infographics met meer informatie.  

Project M@ZL 
Met project M@ZL hopen we het ziekteverzuim op scholen te verminderen. 

 

Bekijk de infographic 

 

Project depressiepreventie 
Door middel van het afnemen van een vragenlijst op de middelbare school 
worden leerlingen met sombere gedachten eerder gezien en geholpen. 

 

Bekijk de infographic 

 

Pilot Specialistisch Ambulante Hulp (SAH) 
De pilot SAH is inmiddels afgerond. Wat is er tijdens de pilot gebeurd en wat zijn 
de resultaten? 

 

https://cjgcapelleaandenijssel.nl/infographic-project-mzl/
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/infographic-project-preventie-depressie/


 
 

Bekijk de infographic 

 

 
 

Vermelding in digitale folder voor wethouders Jeugd 
 

   

Binnenkort wordt er een digitale folder uitgebracht aan de wethouders 
Jeugd, door een aantal branches: ActiZ Jeugd, Jeugdzorg Nederland, 
GGD-GHOR Nederland, GGZ Nederland, MEE.NL, Sociaal Werk Nederland, 
VGN, VOBC. In heel Nederland zijn praktische voorbeelden te vinden van 
succesvolle jeugdhulp. In deze digitale handreiking geven zij voor elk van 
de zeven prioriteiten voor jeugdhulp een paar mooie voorbeelden uit het 
hele land. Met de gedachte: als onze lokale en regionale successen nog 
meer wethouders en beleidsadviseurs kunnen inspireren, kunnen we 
samen de kinderrechten nóg beter waarmaken.  

CJG Capelle wordt in deze folder ook als voorbeeld genoemd. Lees hieronder 
de tekst!  

7 Investeer in de lange termijn 
Samen voor de klus staan 
Zekerheid, ruimte om dingen uit te proberen, minder bureaucratie voor 
gemeente én aanbieders, meer innovatie: de voordelen van langjarige 
contracten zijn groot. Sommige processen zoals het terugdringen van dwang 
vergen tijd. Langjarige samenwerking in complexe zaken levert op lange termijn 
een meerwaarde op. In regio’s waar de jeugdhulp in partnerschap wordt 
georganiseerd wordt de hulpverlening sneller en effectiever. En heeft een 
nieuwe aanpak meer kans van slagen. Zo kiest de gemeente Almere voor 
integrale jeugdgezondheidszorg voor nul- tot achttienjarigen waarin preventie 
voorop staat. Zorggroep Almere, GGD Flevoland en de gemeente Almere 
werken nauw samen. Deze businesscase laat zien dat het geld dat de gemeente 

https://cjgcapelleaandenijssel.nl/infographic-pilot-sah/


 
 

investeert na één tot twee jaar is terugverdiend dankzij lagere uitgaven voor 
jeugdhulp. Ook Capelle aan den IJssel zet met langjarige afspraken sterk in op 
vroegsignalering en preventie. In het CJG komen de jeugdgezondheidszorg en 
jeugdhulptaken samen onder één dak. Een recente maatschappelijke kosten- en 
batenanalyse brengt de positieve resultaten in beeld. 
• Integrale jeugdgezondheidszorg in Almere 
• Maatschappelijke kosten- en batenanalyse CJG in Capelle aan den IJssel 

 

 
 

Trainingen in het najaar 
 

  

In het najaar gaan er weer verschillende trainingen van start. 

Weerbaarheidstraining Rots en Water 
De Rots en Water training is een sociale weerbaarheidstraining voor kinderen in 
de basisschoolleeftijd. Bij de training leren de kinderen om beter voor zichzelf op 
te komen. In september en oktober gaan er verschillende Rots en Water 
trainingen van start. Klik hier voor meer informatie/aanmelden.  

Oudercursus 'Pittige jaren' 
Niet luisteren en boze buien horen bij jonge kinderen. Maar soms is deze 
periode erg pittig of zwaar. Wat kun je bijvoorbeeld doen als je 3-jarige 
dochtertje niet ophoudt met huilen omdat je ‘nee’ zegt? Hoe kun je het beste 
reageren als je 5-jarige zoontje zijn speelgoed uit frustratie door de kamer gooit? 
De training 'Pittige jaren' kan ouders daarbij ondersteunen. De training gaat eind 
september van start. Klik hier voor meer informatie/aanmelden. 

Thema-avond Eerste Hulp Bij Ongelukjes 
Even niet opgelet tijdens het koken, per ongeluk een scherp voorwerp ergens 
laten liggen… een ongeluk zit in een klein hoekje. Wat kun je doen als je kind 

https://ineen.nl/nieuws/2017/06/28/almere-jgz-teams-poortwachter-voor-de-jeugdhulp/
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/mkba/
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/training-rots-en-water/
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/oudercursus-pittige-jaren/


 
 

een brandwond heeft? Hoe verhelp je een bloedneus? Bij de thema-avond 
Eerste Hulp Bij Ongelukjes leren ouders hoe je ongelukjes in en om het huis 
kunt voorkomen en wat je kunt doen als er iets gebeurt. De volgende thema-
avond is op 20 september. Klik hier voor meer informatie/aanmelden. 

Oudercursus: Opvoeden & zo 
Kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook lastig. Iedere ouder heeft wel eens 
behoefte aan steun of advies. Bij de cursus ‘Opvoeden & zo’ komen in zes 
bijeenkomsten alledaagse opvoedsituaties aan de orde. Ouders leren 
vaardigheden die kunnen helpen om het opvoeden gemakkelijker te maken. De 
cursus start op 2 november. Klik hier voor meer informatie/aanmelden. 

Oudercursus: Omgaan met pubers 
Een zoon of dochter in de puberleeftijd kan voor veel leven in de brouwerij 
zorgen. Hij of zij zet ouders op een verfrissende manier aan het denken, dat kan 
heel leuk zijn. Aan de andere kant kan het ook spanningen en conflicten 
opleveren. Mogelijk hebben ouders allerlei vragen. De cursus ‘Omgaan met 
pubers’ kan hen hierbij ondersteunen. De cursus start op 6 september. Klik hier 
voor meer informatie/aanmelden. 

 

 
 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Capelle aan den IJssel 

 

 

 

  

https://cjgcapelleaandenijssel.nl/ongelukjes/
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/oudercursus-opvoeden-zo/
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/omgaan-met-pubers/
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/omgaan-met-pubers/


 
 

 

De scholen zijn weer begonnen, dat betekent de wijksportactiviteiten ook! 

Tijdens de wijksport activiteiten kunnen alle kinderen van 8 t/m 12 jaar gratis mee komen sporten 
met de sport & beweeg coaches van Sportief Capelle. 

Vanaf nu staan we iedere week in de gymzaal in vier wijken in Capelle aan den IJssel. Iedere week 
wordt er een andere sport of spel gedaan en soms komt er een (Capelse) sportvereniging om een 
clinic te geven. Alleen als het echt heel mooi weer is staan de sport & beweeg coach buiten op de 
nabij  gelegen trapveldjes. Ze komen dan met een bus vol sport & spel materiaal. 

De sport & beweeg coaches hebben recent de cursus Vreedzame wijk gevolgd, dus ook tijdens de 
wijksport hanteren wij de vreedzame aanpak zoals vele van jullie op school en in de wijk gewend zijn! 

Locaties en tijden: 

Maandag 15.30 – 16.30uur Schollevaar Gymzaal Louvre (verzamelen kinderlab) 
Dinsdag 15.30 – 16.30uur Middelwatering Gymzaal Wiekslag 
Donderdag 15.30 – 16.30uur Oostgaarde Gymzaal Beemsterhoek 
Vrijdag 15.30 – 16.30uur Schenkel Gymzaal Bongerd 
 
Inschrijven is niet nodig en iedereen is welkom. Neem voor meer informatie contact op met Sportief 
Capelle: 010-258 87 87. 

 

   
 

   

 

 
 
 
 
 


