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kijk voor mee leuke foto’s op www.zeggewijzer.nl/?page_id=88

De start van
schooljaar 2016-2017

Facebook De Zeggewijzer
Graag willen wij naast klasbord en
onze website een Facebookpagina
van De Zeggewijzer openen. Hierop
willen wij foto’s rondom activiteiten
van de school met daarbij een korte
tekst gaan plaatsen. De foto’s die wij
daarvoor willen gaan maken, zijn
uitsluitend van groepjes kinderen die
deelnemen aan een bepaalde
activiteit. Wanneer u als ouder/
verzorger NIET wilt dat uw kind op
onze Facebook pagina geplaatst
wordt met een foto in een groepje
kinderen/ leerkrachten dan verzoek
ik u dit uiterlijk 9 oktober 2016
middels de mail aan te geven bij de
directie: Colinda Rijpers. Wilt u dan
s.v.p. de voor- en achternaam van
uw kind en groep doorgeven.
directiezeggewijzer@skod.org.

Voor u ligt de eerste
Pennewijzer van schooljaar
2016-2017. Voor mij is dit mijn
eerste Pennewijzer. Ik ben met
veel plezier als directeur van
start gegaan en heb al mooie
momenten mogen beleven op
De Zeggewijzer: de start van
het schooljaar met alle kinderen
op het plein, een kijkje bij de laatste zwembadmiddag,
teambijeenkomsten, OV vergadering, SKOD directie overleg, de
fantastische Zeggewijzer uitstraling in schoolshirts op
schoolreis, de ‘week tegen het pesten’, de vrije schoolviering,
gesprekjes met kinderen, ouders en collega’s, de vrolijke
gezichtjes van de groep 3 kinderen na een zeer geslaagde
‘bospeldag’, de inloopavond van groep 5-7, …. Iedereen op De
Zeggewijzer straalt plezier, betrokkenheid, saamhorigheid,
leergierigheid en daadkracht uit! Een betere start had ik me niet
kunnen wensen! Heeft u vragen en-of opmerkingen, loop dan
gerust even binnen voor een gesprek of het maken van een
afspraak! Op De Zeggewijzer doet iedereen er toe! Samen met
de kinderen, het team en ouders/ verzorgers hoop ik er een fijn
en leerzaam schooljaar van te maken.
Colinda Rijpers
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Schooljaar goed gestart met schoolreis
Leerlingen genoten van het Archeon en ’t Ganzenest
Een dag op pad met de hele klas, dat is geweldig! Ieder
jaar kijken de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 enorm
uit naar het schoolreisje. Dit jaar was dat niet anders, het
enthousiasme spatte ervan af. En de leerlingen van groep
8? Zij bleven op school en vonden het geweldig dat ze het
rijk alleen hadden op school.

Colofon
De Zeggewijzer, Biezelaar 59
4844 RD Terheijden
www.zeggewijzer.nl
Telefoon: (076) 593 8135 E-mail: info@zeggewijzer.nl
Eindredactie: Colinda Rijpers
Ontwerp: Linda Lips

Thuisblijvers
De 8ste groepers zwaaiden de leerlingen van de groepen
1 t/m 7 uit en gingen terug naar school. Een gewone
schooldag was deze vrijdag 16 september niet en dat
vonden de leerlingen nou zo leuk. Geen les maar
verstoppertje spelen in de lege school, spelletjes doen,
lang buitenspelen, de lunch was een broodje knakworst
en ’s middags werden acht lokalen omgebouwd tot
bioscoopzalen. Een heerlijk dagje samen en alleen op
school.

Centrum voor jeugd
en Gezin (CJG)
Marianne Steentjes, CJG
Professional, is voor
basisschool De Zeggewijzer in
Terheijden, de contactpersoon
vanuit het CJG DrimmelenGeertruidenberg. Het CJG is
er voor al uw kleine en grote
vragen over opgroeien en
opvoeden.
Het CJG is een samenwerkingsverband van meerdere
organisaties die zich bezig houden met advies en
ondersteuning aan jeugdigen, het gezin waarin zij opgroeien
en hun sociale netwerk.
U kunt met haar uw opvoedvragen of andere vraagstukken of
zorgen doorspreken en samen een plan van aanpak opstellen.
Ook voor meer complexe vraagstukken kan zij met u
meedenken/ ondersteunen. Wanneer binnen het CJG niet de
meest passende ondersteuning voor u en/ of uw kind voor
handen is, kan zij doorverwijzen naar meer gespecialiseerde
zorg. Uiteraard altijd met uw instemming en toestemming.
De werkdagen van Marianne zijn: maandag, dinsdag in de even
weken, donderdag en vrijdagochtend.

Samen op pad
De schoolreisgangers liepen ’s ochtends in een lange rij van
De Zeggewijzer richting de Ruitervaartseweg, daar stonden
de bussen klaar. Allemaal een groene polo van school aan,
zodat ze goed herkenbaar waren deze dag. De groepen
1 t/m 3 vertrokken met de bus naar ’t Ganzenest in
Kaatsheuvel. Een dag heel veel speelplezier in de 
binnen- en buitenspeeltuin.
Terug in de tijd
De bussen met de leerlingen van de groepen 4 t/m 7
vertrokken richting Alphen aan den Rijn, het Archeon.
De leerlingen zwierven door de prehistorie, kwamen
dichtbij de Romeinen en gingen terug naar de
Middeleeuwen. Een uniek dagje terug in de tijd.
Aankomst in Terheijden
Vol enthousiasme, een beetje moe, soms heel erg moe
en met een lege rugzak stapten alle leerlingen uit de bus.
Leerkrachten en ouders, bedankt voor jullie begeleiding.
Het was een dag om nooit meer te vergeten…

Voor meer informatie over het CJG DrimmelenGeertruidenberg kunt u de website raadplegen.
www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl
M.Steentjes@ggdwestbrabant.nl
CJG Drimmelen- Geertruidenberg: 0162 - 690 120
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Kwaliteit/ professionaliteit; in welzijn leren

Mylon Vonk

Wij richten ons dit schooljaar op het versterken en borgen van
de uitwerking met betrekking tot onze waarden: veiligheid,
zelfstandigheid, zelfvertrouwen en eigenheid van de leerlingen.
Hoe kunnen we de verschillende kwaliteiten van elk kind
positief benutten? Wat betekent dit voor ons handelen, ons
aanbod, onze werkwijze in de groep? Hoe krijgt dit vorm in
samenwerken en uitdagen van de kinderen? Hoe ziet een
plezierige leer- en werkomgeving er dan uit? Welke keuzes
maken we; wat doen we juist wel of heel bewust niet?
Hoe communiceren we eenduidig naar extern betrokkenen?
De eerste stappen zijn hier tijdens de teamvergaderingen in
gemaakt. Op 12 oktober hebben we een team studiemiddag
waarbij bovenstaande vervolg krijgt.

In de laatste pennewijzer van
vorig schooljaar stond mijn
foto al maar nu ook nog een
stukje over mezelf!
Mijn naam is Mylon Vonk.
Ik ben 22 jaar en ik woon in
Oud Gastel. Ik ben vorig jaar
afgestudeerd aan de PABO.
Hierna heb ik een jaar
invalwerk gedaan op veel
verschillende scholen en in
veel verschillende klassen.
Ik doe al aan kunstschaatsen vanaf mijn 4de jaar. Ik ben niet
alleen vaak op de ijsbaan te vinden om zelf te trainen, maar
ook om les te geven aan zowel kinderen als volwassenen
op de ijsbaan in Breda.
Dit jaar mag ik 3 dagen per week op De Zeggewijzer
werken in groep 1-2a, de andere 2 dagen doe ik invalwerk.
De eerste weken zitten er alweer op en ik heb het heel
goed naar mijn zin. We gaan er een gezellig schooljaar van
maken!

Terugblik van Annika
Vanaf april heb ik mogen genieten van het werken op De
Zeggewijzer (vervanging zwangerschaps verlof van juffrouw
Susanne in groep 1/2A. Nog nooit heb ik me zo welkom gevoeld
op een school. Zowel de collega’s, de kinderen maar zeker ook
de ouders hebben me vanaf het begin af aan laten voelen het
leuk te vinden dat ik er was. Mijn periode op De Zeggewijzer is
er dan ook één waar ik met veel plezier aan terug denk. Samen
met de kinderen heb ik veel leuke momenten beleefd en samen
met hen heb ook ik een hoop geleerd. Langs deze weg wil ik
iedereen dan ook graag bedanken voor de leuke maanden die ik
op De Zeggewijzer heb gehad.

Wist u dat?
•
•
•

 e typecursus weer begonnen is?
D
De bovenbouw heel blij was met een extra zwemmiddag
tijdens één van de warme septemberdagen?
De OV nog ouders zoekt om de verkeersveiligheid
rondom school te inventariseren en aan te pakken
(uiteraard in overleg met de directrice en gemeente).
Opgeven kan via het mail-adres van de OV:
oudervereniging@zeggewijzer.nl

Waar is boer Bertus?
Poppentheater ‘Appel Moes’ speelt in de herfstvakantie voor
kinderen van 4-8 jaar. De dieren van boer Bertus zijn in rep en
roer! Boer Bertus is verdwenen! Wil jij ook weten waar boer
Bertus is gebleven en kom je kijken of de dieren voor een
oplossing kunnen zorgen? Iedereen lekker meezingen en alle
bewegingen uitvoeren die boeren nou eenmaal elke dag doen!
En weet je... na afloop van de voorstelling mogen de kinderen
met hun ouders, de varkens voeren die op het landgoed wonen!
• maandag 24 oktober om 14.00 uur of
• dinsdag 25 oktober om 10.30 uur
In de hobbyruimte van Gastenverblijf Munnickenheide,
Munnikenhof 20 in Terheijden.
Kosten: 6 euro (ouders (of opa’s en oma’s) mogen gratis mee
komen). Limonade voor de kinderen is gratis en een kopje koffie
of thee voor volwassenen kost 1 euro.

Algemene Ledenvergadering
oudervereniging
De oudervereniging nodigt u graag uit voor de jaarlijkse
algemene ledenvergadering.

woensdag 12 oktober 2016, 19.00 uur,
aula De Zeggewijzer
Tijdens de vergadering geven we onder andere een kort verslag
van de activiteiten van het afgelopen schooljaar, een toelichting
op het financieel jaarverslag en kijken we vooruit naar de
activiteiten voor het nieuwe schooljaar. Daarnaast wordt,
samen met de aanwezige ouders, de ouderbijdrage vastgesteld.
Wilt u graag de vergadering van de oudervereniging bijwonen?
Dan kunt u zich vóór 6 oktober aanmelden door een mail te
sturen naar; oudervereniging@zeggewijzer.nl.
U krijgt dan automatisch de jaarstukken en agenda, per mail,
toegestuurd. De oudervereniging

Omdat de ruimte beperkt is kun je het beste even van
tevoren plaatsen bespreken per mail:
appelmoespoppen@outlook.com
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Jeugdgezondheidszorg door
de GGD West-Brabant
Uw partner bij de gezonde groei en
ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar
U wilt het beste voor uw kind: dat het
gezond en gelukkig is, voor zichzelf
opkomt en verstandige keuzes maakt.
GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat
uw kind gezond en veilig opgroeit.
Onder het motto ‘ieder kind in beeld’
zet de GGD West-Brabant zich dagelijks
in met extra aandacht voor kinderen
of gezinnen die dat nodig hebben.

Publieke gezondheid
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de
GGD West-Brabant in uw gemeente
verantwoordelijk voor de jeugdgezond
heidszorg van kinderen van 0-18 jaar.
Wij zetten ons dagelijks in om eventuele
gezondheidsproblemen en -risico’s zo
snel mogelijk op te sporen en zo veel
mogelijk te beperken.
Samen met onze partners in het Centrum
voor Jeugd en Gezin en in nauwe
samenwerking met school, houden wij
zicht op de lichamelijke, geestelijke en
emotionele ontwikkeling van kinderen en
jongeren in West-Brabant. Zo ook op de
gezondheidssituatie van uw kind.

Gezondheidsonderzoeken
Dat zicht op de West-Brabantse
gezondheidssituatie houden we onder
andere via gezondheidsonderzoeken. Op
de basisschool zien we alle kinderen van
5-6 jaar en van 10-11 jaar. In de tweede
klas van het voorgezet onderwijs vindt
het laatste gezondheidsonderzoek plaats.
U hoort vooraf dat er een gezondheids
onderzoek plaatsvindt, hiervoor wordt
uw kind uit de klas gehaald. De uitkomsten
van ieder onderzoek sturen wij u per post
toe. De resultaten noteren wij ook in het
Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg
van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat
wij u en uw kind uitnodigen voor een
vervolgafspraak op de GGD.
In het kalenderjaar 2016 zien wij de
kinderen geboren in 2005 en 2010 en in
het kalenderjaar 2017 zien wij kinderen
geboren in 2006 en 2011. Bij het
gezondheidsonderzoek 5-6 jarigen
ontvangen ouders een vragenlijst en bij
het gezondheidsonderzoek 10-11 jarigen

ontvangen zowel ouders als jongere
apart een vragenlijst.

Wat doen we tijdens het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats op school of,
indien uw school geen ruimte tot haar
beschikking heeft, bij de GGD. Vindt het
onderzoek op school plaats, dan hoeft u
hierbij niet aanwezig te zijn. Vindt het
onderzoek bij de GGD plaats, dan
nodigen we u uit om samen met uw
zoon of dochter om langs te komen.
Voordat de onderzoeken beginnen op
school, legt de medewerker van de
Jeugdgezondheidszorg in de klas uit wat
zij gaat doen. Tijdens het onderzoek
controleert zij bij uw kind de lengte en
het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor
alleen de schoenen uit te doen. Op 5/6
jarige leeftijd controleert zij ook het
gehoor en de ogen. Als hier aanleiding
toe is, controleert zij ook bij kinderen van
10/11 jaar het gehoor en/of de ogen. Uw
vragen en zorgen over de gezondheid en
ontwikkeling van uw kind, die u
eventueel heeft aangegeven op de
vragenlijst of tijdens het onderzoek,
bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig
nemen we daarover contact met u op.

Jeugdgezondheidszorg op
school
Op basisscholen en voortgezet onderwijs
zijn wij onder andere op de verschillende
manieren actief. Het aanbod per school
verschilt en is afhankelijk van de afspraken
met gemeenten.
• Advies en ondersteuning aan ouders/
verzorgers (en de leerkrachten) van
leerlingen die vaak afwezig zijn of
met school dreigen te stoppen.
• Deelname aan zorg- en adviesteams
waarin de leerlingen besproken
worden die extra zorg nodig hebben.
• Voorlichting en advies over en
periodieke controle van hygiëne,
veiligheid en een goede ventilatie op
school.
• Verschillende activiteiten gericht op
onder andere gezonde voeding,
beweging, weerbaarheid en
seksualiteit.
• Advies en ondersteuning bij een
ingrijpende gebeurtenis of een
melding van ongewenst gedrag op
uw school (extern vertrouwens
persoon).
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Inentingen
GGD West-Brabant voert in opdracht van
het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport het Rijksvaccinatie
programma uit. Jaarlijks vaccineren wij
kinderen tegen ernstige ziekten zoals
bof, mazelen en rode hond (BMR),
difterie, tetanus en polio (DTP) en
baarmoederhalskanker.
Meer informatie vindt u op:
www.rivm.nl/onderwerpen/r/
rijksvaccinatieprogramma

Gaat u op vakantie?
Gezond op reis begint bij de GGD. Wij
bieden inentingen en advies op maat
over maatregelen tegen malaria en
andere infectieziekten. Niet alleen in
verre oorden, maar ook in landen dichter
bij huis kunt u besmet raken met
bijvoorbeeld buiktyfus, gele koorts of
tuberculose. Meer informatie vindt u op:
www.ggdreisvaccinaties.nl

Hoofdluis
Wilt u meer informatie over behandeling
van hoofdluis, kunt u terecht op de
website van het RIVM:
www.rivm.nl/onderwerpen/h/hoofdluis

Contact
Heeft u twijfels of zorgen over de groei
en de ontwikkeling van uw kind? Of over
zijn of haar gedrag thuis of op school?
Dan staan de jeugdartsen, jeugd
verpleegkundigen, verpleegkundig
specialist en doktersassistenten van GGD
West-Brabant voor u klaar.
Sinds 2014 kunt u gebruik maken van
Mijn Kind in Beeld, www.mkib.nl, u kunt
de groeicurven van u kind in zien en u
persoonlijke gegevens aanpassen.
U heeft hiervoor een DigiD met SMS
code nodig. Via MIKB kunt u ook uw
vragen stellen. U kunt een telefonische of
persoonlijke afspraak maken via het
afsprakenbureau Jeugd en Gezin op
telefoonnummer 076 - 528 2486.
Meer informatie vindt u op
www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind.

