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Directie
Een extra editie van de roffel. Er zijn namelijk 3 onderwerpen die we graag onder uw aandacht
brengen. De eerste 2 gaan over schoolmaatschappelijk werk en positief opvoeden. Het derde is een
bericht van de gemeente Ermelo over de Nationale Sportweek.

Schoolmaatschappelijk werk
Aanstaande maandag 20 april houden de school maatschappelijk werkster, Petra Smit, en de
schoolverpleegkundige, Ruth Smalbrugge, weer spreekuur bij ons op school.
Zij zijn aanwezig van 14.30 uur tot 15.30 uur.
Ouder(s) kunnen vragen stellen met betrekking tot opvoed- en opgroeiproblemen.
Bij kinderen kunnen er problemen zijn waardoor men merkt dat het niet zo goed gaat met het kind.
Deze kinderen zijn soms stil, teruggetrokken of juist druk en moeilijk aan te sturen. Anderen zijn
verdrietig, boos of angstig omdat bijvoorbeeld hun ouders gescheiden zijn, opa of oma is overleden
of omdat ze op school gepest worden. Wat de oorzaak ook is; er zijn kinderen die niet lekker in hun
vel zitten en daardoor op school niet optimaal functioneren. Deze problemen vragen om een actieve
aanpak en niet om procedures en wachtlijsten. Op deze laagdrempelige manier kan voorkomen
worden dat een klein probleem een groot probleem wordt. Schroom niet om hiervan gebruik te
maken, ze zijn er voor u!

Oudercursus Positief opvoeden.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in mei 2015 a.s. de oudercursus positief opvoeden.
Deze cursus is voor ouders/verzorgers die hun opvoedingsvaardigheden verder willen ontwikkelen:
 zicht krijgen op oorzaken ongewenst gedrag
 stimuleren van vaardigheden bij je kind
 oefenen met positieve doelen stellen
 leren omgaan met ongewenst gedrag
 voorbereiden van 'risicovolle' situaties in de toekomst
De oudercursus 12- jaar in Ermelo of Harderwijk vindt plaats op: 19 mei, 26 mei, 9 juni, 16 juni, 30
juni. Opgeven kan via: http://www.cjgermelo.nl
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Nationale Sportweek
Van 18 tot en met 25 april is er weer Nationale Sportweek. De gemeente Ermelo doet voor de 5de
keer mee aan deze week met extra aandacht voor het sporten en bewegen. In het Ermelo's weekblad
van woensdag 15 april wordt de hele agenda afgedrukt. Voor twee evenementen vraag ik bijzondere
aandacht omdat die voor de kinderen extra leuk zijn.

Calluna
Op 22 april wordt het 40-jarige bestaan van Calluna gevierd.
Het zwembad is dan de hele dag gratis toegankelijk.
In de middag vanaf 13.00 uur, wanneer de kinderen vrij zijn wordt het volgende georganiseerd:





In het zwembad: clinics en demo's van synchroon zwemmen en waterpolo door ZEW.
In de sporthal: een indoor soccertoernooi
Op de ligweide: hardloopclinic van Loopgroep Visie
Op het grasveld aan de voorzijde: Clinic jeugdmtb door de Veluwse Wieler Vereniging.Vanaf
13:00 uur zullen deze activiteiten er zijn.

In verband met de receptie die bij later op middag in Calluna wordt gehouden zullen alle activiteiten
uiterlijk om 15:30 stoppen. Alleen het mtb voor de jeugd gaat tot 16:30 door.
Ik denk dat dit de uitgelezen kans is voor kinderen van uw basisschool om gratis kennis te maken met
één van deze sporten en deskundige uitleg te krijgen.
Op zaterdag 25 april wordt de sportweek met de Halve van Ermelo afgesloten. De start en de finish
zal op het Molenaarsplein in Ermelo zijn. Voor de kinderen is er speciaal om 16:00 uur een kidsrun
door het dorp van 1 kilometer. Het parcours is verkeersvrij, dus alle ruimte voor de kinderen.
Met vriendelijke groet,
P.M. van der Kemp
Beleidsmedewerker Sport
Gemeente Ermelo
t 0341 56 71 56
e p.vanderkemp@ermelo.nl
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