Nieuwsbrief 10
Koningsdag, Meivakantie en Pinksteren
Van vrijdag 27 april a.s. tot en met vrijdag 11 mei a.s. zijn de kinderen vrij i.v.m. Koningsdag en
de Meivakantie.
Maandag 21 mei a.s. zijn de kinderen vrij i.v.m. Pinksteren.
Sportdag donderdag 26 april a.s.
Beste ouders,
Vrijdag 20 april besteden wij in de ochtend aandacht aan de Koningsspelen. We beginnen
met een ontbijtje in de klas om vervolgens op het plein oud-Hollandse spelletjes te spelen.
De dresscode voor deze dag is natuurlijk wel ORANJE. De pijlers in de middag gaan gewoon
door.
Vanaf maandag 16 april graag uw kind bestek, bord en een beker meegeven met hun naam
erop.
Donderdag 26 april hebben wij onze jaarlijkse sportdag. De sportdag zal plaatsvinden op
sportpark de Couwenhoek.
Wij beschikken deze dag over 2 sportvelden, op het ene veld worden er spelletjes gedaan
door de groepen 1 t/m 4 en op het andere veld worden er toernooien gespeeld door de
groepen 5 t/m 8.
De spelletjes en toernooien worden begeleid door studenten van het Albeda college.
Wij hebben dit jaar geen hulp nodig van ouders, maar u bent natuurlijk van harte welkom
om te komen kijken!
De kinderen komen gewoon tussen 8.00 uur en 8.15 uur op school, om 8.30 lopen wij
gezamenlijk naar de sportvelden. De groepen 1 t/m 4 sporten tot 12.00 uur, vervolgens gaan
zij terug naar school en zijn zij de normale tijd 14.30 uur uit. De groepen 5 t/m 8 volgen in de
middag nog clinics. Zij zullen rond 14.15 met hun leerkracht terug naar school lopen.
Iedereen is dus om 14.30 uur op school, u hoeft dus niet uw kind op te halen bij de
sportvelden. Deze dag dragen de kinderen hun gym kleding, dus graag het CSV shirt.
Wij hebben er heel veel zin in!
Met sportieve groet,
De sportcommissie

Witte lakens en bonte kussenslopen
Groep 1/2B is naarstig op zoek naar witte lakens en bonte kussenslopen. Heeft u nog wat in
uw linnenkast liggen wat u niet gebruikt, kunt u dit afgeven bij groep 1/2B. Bij voorbaat
hartelijk dank!

Het schoolvoetbal toernooi meiden groep 6
Het was heel leuk.
We hebben jammer genoeg maar 1 keer gewonnen.
Daarmee zijn de meisjes van de CSV ( de Capelse schoolvereniging ) niet door naar de finale.
We hebben er wel van genoten, en dat is het belangrijkste.
De andere scholen waren goed, en aardig. In overleg met de coach hebben we de blauwe
kaart aan Gr. V Prinsterer gegeven. Maar er was wel een school die erg vervelend deed.
Maar we hadden veel plezier!
Groeten van de meiden van groep 6

Schoolvoetbaltoernooi jongens groep 6
Heel groep 6 heeft meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. Ivano en Louis schrijven een
stukje over hoe de jongens hebben gevoetbald.
Onze eerste wedstrijd was tegen de Klim Op. Helaas hadden we de wedstrijd verloren met
3-1. Ivano heeft gescoord. We hadden veel kansen maar niet gescoord.
De tweede wedstrijd was tegen De Horizon. We hebben verloren met 2-1. Max heeft
gescoord. Ze waren heel ruw. Ze hebben Ivano uitgescholden en geschopt. Toen de andere
kinderen Ivano kwamen beschermen, scholden ze hun ook uit.
De derde wedstrijd was wat sportiever en de tegenstander was De Fontein. Die wedstrijd
hadden we gewonnen met 4-3. Als eerste kwam er een corner en maakte keeper een eigen
goal. Daarna scoorde Mikail en daarna scoorde Ivano twee keer. Uit eindelijk gaven we de
blauwe kaart aan De Fontein. Toen het toernooi was afgelopen kregen we allemaal een ijsje,
chips en slush puppy. Maar er waren geen ijsjes. Iedereen had lol maar helaas zijn we niet
door.
Dit verslag is geschreven door: Ivano Ljubicicen en Louis Zhou

Ingekomen bericht:
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds samen, ook in Capelle
Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds gaan, na jaren intensieve samenwerking, sinds 3
april samen verder als het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit geldt ook voor Capelle. Onder het
Jeugdfonds Sport & Cultuur blijven de werkwijze en voorwaarden hetzelfde als voorheen.
Het fonds maakt het voor kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld mogelijk om
te sporten, dansen of muziek te maken.
Sinds de start van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds in 2014 doen in Capelle
bijna 1000 kinderen en jongeren per jaar mee met een bijdrage. Omdat er niets verandert
kan dat met het Jeugdfonds Sport & Cultuur zo blijven. Sterker nog: Capelle streeft ernaar
het aantal deelnemers te vergroten.
Wethouder Eric Faassen (armoede): “Het is onze overtuiging dat het niet uit moet maken
dat kinderen en jongeren opgroeien in gezinnen met weinig geld. Ook zij willen zich kunnen
uitleven tijdens voetbal, judo, drummen of streetdance. Het is belangrijk dat ze mee kunnen
doen, de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun leefwereld te vergroten.”
Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Capelle betaalt contributie of lesgeld voor kinderen en
jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport, dans, muziek of iets anders creatiefs.
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen worden gedaan door een intermediair:
bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Het
Jeugdfonds betaalt contributie of lesgeld direct aan de club of instelling waar het kind op
les gaat. Op www.capelleaandenijssel.nl/jeugdfonds is alle informatie te vinden.
Centrum voor Jeugd en Gezin
In de bijlage treft u nieuwsberichten van het Centrum Jeugd en Gezin aan.
Nieuwe leerlingen
Groep 1/2A: Dean Remy
Groep 1/2B: Aiwen Kuang en Alexander Oskam
Groep 1/2C: Benthe de Blaauw
Groep 6: Floris Oskam
Wij wensen hen veel plezier op de CSV!

Verjaardagen
Datum
12 april
17 april
19 april
20 april
21 april
21 april
27 april
30 april

Naam
Pieter Herfkens
Florentine Klouwens
Rein Hagendijk
Leilanie de Groot
Tirza Houweling
Ivano Ljubicic
Gwenn Verhoeven
Tyche van Kapel

Groep
6
7
1-2A
5
6
6
1-2C
7

3 mei

Casper van Linden

4

9 mei
9 mei
10 mei
10 mei
11 mei
13 mei
16 mei

Nick Salek
Devon St. Jago
Britt van Dura
Sibren van der Schaaf
Pepijn van de Kamp
Samuel Okuoka
Lizzy Lagendijk

3
1-2B
8
1-2C
7
7
3

18 mei

Danique Riedijk

5

23 mei

Joes van Ingen

1-2A

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op 24 mei a.s

BIJLAGE
Berichten van het CJG

Een kijkje bij… De Rots en Water training!
De Rots en Water training is een sociale weerbaarheidstraining voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Bij
deze training leren kinderen om in te schatten wanneer ze een Rots kunnen zijn en wanneer Water.
Hoe gaat dat, zo’n Rots en Water training? Waar staan de woorden ‘Rots’ en ‘Water’ eigenlijk voor?
We kijken mee bij een Rots en Water les: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/een-kijkje-bij-de-rots-enwater-training/

Scheiding.. Praat mee en maak het verschil!
De afgelopen jaren is het aantal scheidingen in Nederland gestegen. Ook in de hulpverlening krijgt
het CJG veel te maken met mensen die in een scheiding zitten of een scheiding hebben meegemaakt.
Dit geeft soms lastige situaties in de hulpverlening voor ouders, kinderen en hulpverleners. Misschien
bent u zelf gescheiden of heeft u een scheiding in uw nabije omgeving meegemaakt. Omdat u als
geen ander weet wat wél goed werkt en wat hulpverleners het beste kunnen doen in deze situaties,
is het CJG op zoek naar u! Door uw stem te laten horen kunt u het verschil maken voor de
hulpverlening rondom scheidingen in Capelle. Kijk voor meer informatie op de website van het CJG:
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/praatmee/

Voorkeur voor vader of moeder: tips
Wil uw kind alleen door mama getroost worden? Of mag alleen papa hem of haar op bed leggen?
Het komt vaak voor dat een kind sterker naar één van de ouders toe trekt. Hoe komt dat en wat kunt
u doen? Lees tips op de website van het CJG: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/voorkeur-voor-vaderof-moeder-tips/

Buitenspelen stimuleren: tips
Het is lente! Tijd om weer vaker lekker buiten te spelen. Het is fijn om te zien als uw kind lekker aan
het spelen is en helemaal opgaat in zijn of haar spel. Maar er zijn vast ook momenten dat u het
spelen van uw kinderen wat meer wilt stimuleren. Hoe kunt u dat doen? Vind tips op de website van
het CJG: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/buiten-spelen-stimuleren-tips/

