Nieuwsbrief 11
Juni-vakantie
Van maandag 18 juni tm vrijdag 22 juni a.s. hebben de kinderen juni-vakantie.
Rapporten
Maandag 25 juni a.s. krijgen de kinderen hun rapport mee. De rapportgesprekken staan
gepland op donderdag 28 juni a.s en dinsdag 3 juli a.s. De kinderen van groep 8 krijgen hun
rapport mee op de laatste schooldag; 11 juli.
Binnenkort krijgt u hier nader bericht over.
Goede doelen week
Zoals u weet start volgende week de goede doelen week, waarin groep 8 zoveel mogelijk
geld probeert op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Speciale aandacht voor de volgende
zaken:








Op maandag 28 juni is er een sponsorloop voor alle groepen. Het tijdschema, waarin
u kunt aflezen welke groepen er op welk tijdstip lopen, wordt morgen (25-5)
verspreid via Parro.
De CSV-kantine draait op volle toeren, op de dagen maandag, dinsdag en
donderdag. Bestellingen voor de lunch kunt u (minimaal 2 dagen van tevoren) doen
via deze website.
Op vrijdag 1 juni is de feestelijke afsluiting, na 14.30 uur op het schoolplein en in de
school. Er is o.a. een bioscoop, uw kind kan schatgraven in de zandbak, de finales van
het pannatoernooi worden afgewerkt en u kunt natuurlijk wat te eten en te drinken
kopen.
Voor de loterij op vrijdag 1 juni is groep 8 hard op zoek naar leuke prijzen. Hebt u iets
dat wij als prijs kunnen aanbieden, laat het dan weten via goeddoelcsv@gmail.com

Schoolfotograaf
Dinsdag 29 mei en vrijdag 1 juni komt schoolfotografe Désirée Verstege.
Zij maakt foto's van de individuele kinderen, de groep en eventueel van broertjes en zusjes
die hier op school zitten.
Mocht u een foto willen van uw kind met zijn/haar broer(s) of zus(sen), vragen wij u dit
uiterlijk 28 mei per e-mail kenbaar te maken aan de leerkracht van uw oudste kind.
Over het bestellen van de foto's ontvangt u op een later moment bericht.
Eerste plaats voetbal voor de jongens van groep 8
Nadat de voorrondes waren doorstaan waren de jongens door naar de finaledag. De eerste
wedstrijd was tegen Het Baken, die hadden we met 2-1 gewonnen. De eerste drie punten
waren binnen! Nu moesten we tegen de Tweemaster. De eerste paar minuten ging het gelijk
op ,maar door een onterechte penalty stonden we 1-0 achter. Daarna maakten ze al snel hun
tweede doelpunt. Dit was het einde van de eerste helft. In de tweede helft scoorde Bob
Voermans de 1-2 het werd weer spannend, maar toen scoorde de Tweemaster de 3-1 en

kreeg de CSV geen kansen meer waardoor de eindstand 3-1 werd. In de derde wedstrijd
moesten we tegen de Montessori. Dat was degene met de minste punten in de poule. De
CSV was de betere ploeg, en scoorde ook twee keer.
Daardoor waren we door naar de halve finale. Dat was tegen de Obs West die geen goede
keeper had daardoor had Nathan Ferbrache de 1-0 en 2-0 gescoord. De eerste goal was een
mooi afstandschot en de tweede was een fout van de keeper; die leverde hem namelijk zo in
bij Nathan. Op naar de finale tegen de Tweemaster, waar we eerst van hadden verloren. Dit
was de kans om ze terug te pakken. De CSV begon gelijk goed, alleen in de eerste helft
waren er niet echt kansen. Door naar de tweede helft, het was een leuke wedstrijd alleen de
CSV had net iets meer balbezit. Na vijf minuten kreeg Yuliani Najatirta een kans, hij liep langs
de keeper en had toen een open goal maar miste de kans. De tijd tikte door maar de CSV
kreeg geen kans meer, net als de Tweemaster die eigenlijk de hele wedstrijd al geen kans
kreeg. Na nog een paar minuten voetballen kwam er uiteindelijk niks meer uit en werd het
penalty’s. De eerste penalty werd genomen door Bob Voermans hij schoot hem er
rechtsonder in iedereen aan onze kant begon te juichen. Toen nam de Tweemaster maar
onze keeper Leon de Man leidde hem af met zijn gekke dansjes en stopte de bal. Toen was
Yuliani die zijn goedmaker moest maken en deed dat ook door hem ook rechts onderin te
schieten. Toen was de Tweemaster weer, ze hadden veel druk en schoten daardoor naast.
Toen moest Sander Bouma van de CSV, hij schoot hem links midden. Als de Tweemaster
deze miste hadden we gewonnen. De druk lag hoog bij onze keeper maar ook bij de speler
van de Tweemaster, hij nam een aanloop, schoot… en miste. Iedereen was aan het juichen,
de meesters werden helemaal gek en de ouders waren aan het juichen. De CSV was
Kampioen.
Door Bob Voermans en Yuliani Najatirta

Centrum voor Jeugd en Gezin
In de bijlage treft u berichten van het Centrum Jeugd en Gezin aan.
Nieuwe leerlingen
Groep 1/2A: Lilian Lahaut en Mert Paydas
Groep 1/2C: Lucas Wiek en Eloise du Chatenier
Wij wensen hen veel plezier op de CSV!
Verjaardagen
Datum

Naam

Groep

25 mei
29 mei
1 juni
2 juni
3 juni
5 juni
7 juni
7 juni
8 juni
9 juni
10 juni
12 juni

Dominic Liem
Julie Chu
Julien Rikxoort
Matthew Westphal
Amy Gullit
Siem Slooten
Zep den Engelsman
Max Glazener
Gabriella Wiskie
Nathan Ferbrache
Sajiv Adhien
Alec Santcroos

3
1-2B
4
6
1-2C
5
8
6
6
8
8
1-2A

12 juni

Esmee Wiek

4

13 juni
14 juni
15 juni
17 juni
18 juni
21 juni
24 juni
24 juni
25 juni
25 juni
25 juni

Merel van Beest
Koen Erasmus
Proud Mary Pijpers
Sem Grundeler
Sara Ceylan
Mingen Song
Luna Barzilaij
Max Forfota
Anton Hofman
Maxim Hofman
Pjotr Hofman

6
7
5
6
3
1-2A
8
8
3
3
3

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op 28 juni a.s.

BIJLAGE
Berichten van het CJG

Even voorstellen: Fleur Mastik van het CJG!
Beste ouders en leerlingen van de CSV, graag wil ik mij aan u
voorstellen. Mijn naam is Fleur Mastik, ik ben jeugd- en
gezinscoach bij het CJG, het Centrum voor Jeugd en Gezin in
Capelle aan den IJssel.
Als jeugd- en gezinscoach ondersteun en begeleid ik gezinnen
met opvoedvragen. Naast het coachen van gezinnen ben ik
ook schoolcontactpersoon voor de CSV. Dit houdt in dat ik met
enige regelmaat in de school te vinden ben en meedenk met
vragen of zorgen die school heeft over een leerling. Dit kunnen
vragen of zorgen zijn over gedrag, ontwikkeling en/of over de
thuissituatie. Het meedenken of adviseren gebeurt bijvoorbeeld in een
gezamenlijk gesprek met de leerkracht, de intern begeleidster en ouders. Na zo’n gesprek kan het
zijn dat ik, uiteraard met toestemming van ouders, kind-gesprekken voer of een observatie in de klas
doe. Deze kind gesprekken of observaties worden later uiteraard weer teruggekoppeld aan ouders.
Naast deze bezigheden ben ik vanaf april ook op een vaste dag en tijdstip aanwezig op school waarop
u als ouder bij mij terecht kan. Dit zal zijn in de even weken op donderdagochtend van 08:00 tot
ongeveer 10:00 uur. U kunt mij dan gerust even aanschieten of bij mij binnenlopen wanneer u
vragen heeft. Dit kunnen uiteenlopende vragen zijn met onderwerpen zoals slapen, eten, niet
luisteren etc. Maar ook wanneer u zich bijvoorbeeld zorgen maakt om het gedrag van uw kind, denk
ik graag met u mee. U kunt mij vinden op de eerste etage naast het handvaardigheidslokaal.
Tot slot wil ik u graag nog informeren over het aanbod van gratis trainingen en cursussen die het CJG
biedt. Er zijn trainingen voor zowel kinderen als ouders, zoals:








Opvoeden enzo (voor ouders)
Rots en Water training (weerbaarheidstraining voor kinderen)
KIES training (Kinderen In Echtscheiding Situaties)
Ouderschap Blijft (voor ouders in echtscheiding situaties)
Plezier op school (training voor kinderen die naar de
middelbare school gaan)
Omgaan met pubers (voor ouders)
KOPP training (voor kinderen van ouders met een
psychiatrische problematiek)

Wanneer u zich wilt aanmelden voor deze trainingen of meer informatie wilt, kunt u terecht op
onze website www.cjgcapelleaandenijssel.nl Of u loopt op donderdagochtend even bij mij langs,
ik vertel er graag
meer over!
Vriendelijke groet, Fleur Mastik

Gratis cursus ‘Opvoeden & zo’, nog plekken vrij!
Kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook lastig. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of
advies. Bij de oudercursus ‘Opvoeden & zo’ komen alledaagse opvoedsituaties aan de orde. U leert
vaardigheden die kunnen helpen om het opvoeden gemakkelijker te maken. De eerstvolgende cursus
start op 29 mei. Er zijn nog een paar plekken vrij! Kijk voor meer informatie op de website van het
CJG: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/gratis-cursus-opvoeden-zo/

Burn-out bij jongeren
Hoe kinderen met stress omgaan, hangt samen met hun persoonlijkheid. Stress slurpt energie. Als
een situatie van ongezonde stress te lang duurt en meer energie vraagt dan je hebt, kun je uitgeput
raken. Je raakt letterlijk opgebrand. Dat heet een burn-out. Ook jongeren kunnen een burn-out
krijgen. Wat zijn signalen waar u op kunt letten? Hoe kunt u een burn-out bij uw kind voorkomen?
Lees meer op de website van het CJG: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/burn-out-bij-jongeren/

Financiële opvoeding: leren omgaan met geld
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die al jong hebben leren omgaan met geld het later financieel beter
doen. Vooral tussen 6 en 12 jaar wordt hiervoor de basis gelegd. Hoe leert u uw kind omgaan met
geld? Vind tips op de website van het CJG: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/leren-omgaan-met-geld/

