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Nieuwsbrief  5 PJS 

schooljaar 2020-2021      25- september - 2020 

 

Traktaties 
Wij zijn blij na een eerder verbod op traktaties in verband met Covid maatregelen dat deze weer zijn 

toegestaan bij verjaardagen. Hoe leuk is het niet dat je als kind op je verjaardag iets lekkers mag uitdelen 

aan je klasgenootjes. We merken dat door de restrictie dat het voorverpakt moet zijn dat wat er getrakteerd 

wordt aldoor grootser lijkt te worden.  

Naast voorverpakt snoep soms zelfs een cadeautje erbij. Iets kleins te eten is goed genoeg. Vergeet u ook 

niet dat fruit dat geschild moet worden eigenlijk ook verpakt is. Een mandarijntje, een banaan kan natuurlijk 

wel. Naast dat deze gezond zijn, zijn deze ook te versieren! 

 

Truien weer 
Conform de richtlijnen van het RIVM ventileren we zoveel mogelijk en staan de ramen van de lokalen open. 

Met het omslaan van het weer is het dragen, of meenemen van een wat dikkere trui of vest zeker aan te 

raden. 

 

Verkeerstellingen  
Komende week wordt gestart met een verkeersonderzoek rondom de school in opdracht van 

de gemeente. In dit onderzoek worden zowel parkeertellingen, als verkeerstromenonderzoek 

uitgevoerd. Naast tellingen zullen ook beelden worden opgenomen om de stromingen vast te 

stellen. Dit alles vindt plaats in verband met de aanstaande nieuwe planvorming voor de 

omgeving van de nieuwe school. 

Opvoedspreekuur op school door Renske Blaauw van Centrum voor jeugd en gezin 
Beste ouders,  Graag wil ik u via deze weg op de hoogte brengen van een aangepast aanbod in 

samenwerking  

met uw school. Ik ben Renske Blaauw en ben sinds een aantal jaar 

verbonden aan de school van uw kind en aan het Centrum voor 

Jeugd en Gezin Langedijk. 

Ik bied op school een spreekuur aan voor opvoedvragen en vragen 

rondom uw kind. Dit spreekuur mag weer op school plaatsvinden. Er 

kunnen nog geen ouders op school komen maar voor het spreekuur 

kan dit wel in een daarvoor bestemde ruimte. 

 

Sinds 27 jaar ben ik werkzaam in de hulpverlening aan ouders en 

gezinnen. Elke ouder heeft wel eens vragen over de opvoeding of 

andere vragen rond of over zijn kind. 

Ik kan met u meedenken over wat er aan de hand is en over een oplossing of een eventuele aanpak die bij 

u en uw kind past. Soms wil je ook alleen even je verhaal kwijt. Ook kan ik u informeren over wat er in de 

regio aan hulpaanbod is of wat  het CJG eventueel kan bieden.  



Pagina 2 van 2 pag.  Nieuwsbrief 3 PJS  schooljaar 2020 - 2021 

 

 

Belangrijk is dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Ik ben onafhankelijk en deel geen informatie ook niet 

met de school tenzij u toestemming geeft. 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over niet luisteren, assertiviteit, ruzie, scheiding, rouw of gedrag etc.. 

Wanneer u gebruik wilt maken van dit aanbod kunt mij bellen, appen of mailen en een afspraak maken 

met mij op school.  

 

Wie weet tot ziens,  

 

Groet, 

Renske Blaauw 

 

telefoonnummer: 06-10746966 

e-mailadres:  r.blaauw@gemeentelangedijk.nl 

werkdagen:   maandag , woensdag en donderdag 
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