
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Er is veel informatie die ik nog graag met u wil delen, maar deze volgt in

een aparte mail. 

Woensdagochtend heb ik de Kinderboekenweek mogen openen, zoals u

kunt zien op de foto's. Het gedicht, 'In de bieb staan tijdmachines' van Koos

Meinderts, dat ik heb voorgedragen deel ik hier graag nog even met u. 

Met vriendelijke 

groet,  

Yvette  

AGENDA

1 oktober
OOZ VO-voorlichtingsavond,
                               (vanaf 20.00)  

6 oktober
Schoolfotograaf

19 oktober t/m 5 november
Ontwikkelingsgesprekken

26 oktober
Kinderraad

28 oktober
Open dag
            

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020 

Herfstvakantie 12 t/m 18 oktober

19 otober studiedag; kinderen vrij



U bent vast bekend met de GGD. Kinderen van 0-18 jaar worden door de

jeugdgezondheidszorg van de GGD gevolgd in hun ontwikkeling. Wij kijken

dan naar groei, spraak-taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en de

sociale en emotionele ontwikkeling. Hierdoor kunnen we in een vroeg

stadium mogelijke problemen signaleren en gezondheidsproblemen

voorkomen. Daarnaast voeren wij het rijksvaccinatieprogramma uit. In de

leeftijd van 0-4 jaar komt uw kind hiervoor regelmatig op het consultatie-

bureau.
 

Maar ook daarna staan wij als jeugdgezondheidszorg voor u klaar. Zo

komen wij op de basisscholen in de groepen 2 en 7 voor een

gezondheidsonderzoek. In groep 2 worden de ogen en oren getest en in

groep 7 wordt de groeivordering gevolgd. Daarnaast vragen wij u dan ook

een vragenlijst in te vullen, waarop u mogelijke vragen kwijt kunt.  Ook

komen wij in groep 7 op school voor een voorlichting over een door school

gekozen thema. Alle kinderen van 9 jaar worden bovendien door het RIVM

uitgenodigd voor de 9-jarigen vaccinatie, waarvoor ze bij de

jeugdverpleegkundige komen.
 

Soms zijn er echter ook vragen die niet binnen de standaard

contactmomenten vallen. U kunt dan denken aan vragen over gedrag,

zindelijkheid, voeding, slapen en sociale ontwikkeling. Als

jeugdverpleegkundige kunnen wij ook hierin ondersteuning bieden. Wij

denken dan graag met u mee! Op die manier zorgen we met elkaar dat uw

kind gezond en zonder problemen opgroeit. 

Op de volgende manieren kunt u mij bereiken:

Email:   m.dijkstra@ggdijsselland.nl

Tel.nr.:  06-46885092

Beste ouders,
Van 9 november t/m 16 april
krijgen uw kinderen gratis drie
porties groente en fruit per week
op school. De Marshof doet
namelijk mee aan EU-Schoolfruit! 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen
spelenderwijs om verschillende
soorten fruit en groente te eten.
Dat is niet alleen gezond, maar ook
leuk!

Wilt u elke week weten welke stuks
fruit of groente uw kinderen
ontvangen? Schrijf u dan in voor de
nieuwsbrief voor ouders via www.
euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuws
brief
Het EU-Schoolfruitprogramma is
een goede start om de aanbevolen
hoeveelheid groente en fruit per
dag te halen. Het programma
wordt ondersteund door het
Voedingscentrum. U kunt hierover
meer lezen op ww.euschoolfruit.nl

Op naar een lekker en gezond
schooljaar!
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EVEN VOORSTELLEN

SCHOOL FRUIT
EN GROENTE

Marjan Dijkstra, jeugdverpleegkundige GGD
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Dans- en sportliefhebbers opgelet! 

OPENING
KINDERBOEKENWEEK
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VERJAARDAGEN

1  oktober
2  oktober     
     
3  oktober     
4  oktober                       
8  oktober    

11 oktober
13 oktober
16 oktober

19 oktober

24 oktober
25 oktober

26 oktober
    

Jolien
Viènn
Ko
Amanuel
Wessel
Jaïr
Jinte
Kensi
Anouk
Sebastiaan
Mauro
Jasmijn
Skyla
Merijn
Floor
Marije
Dilan
Silke 

MH 1
MH 2
MH 8
MH 7
MH 7
MH 2
MH 6
MH 3/4
MH 6
MH 3/4
MH 8
MH 6
MH 7
MH 5
MH 7
MH 1
MH 3/4
MH 3/4   


