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Inloop KDV.
Inloopspreekuur Evy van Hemmen, 08.15 uur.
Sinterklaas, zie verderop.
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij.
Aanbrengen kerstversieringen.
Inloopspreekuur Evy van Hemmen, 08.15 uur.
6e Bijeenkomst excellentieprogramma Pax Christi College.
Dickensdag in centrum Druten.
Inloop GGD 08.30 uur.
GMR-vergadering
Inloopspreekuur Evy van Hemmen, 08.15 uur.
Infoblad januari.
Kerstvieringen groepen 1if, 1 en 2, zie verderop.
Kerstactiviteiten groepen 3 t/m 8, zie verderop.
Continurooster groepen 4 t/m 8 tot 13.00 uur. Graag lunchpakket meebrengen.
t/m vrijdag 3 januari kerstvakantie.
Prettige Kerstdagen en een gelukkig 2019 toegewenst!!!

Algemeen IKC (alle geledingen!)
Kleintje Leste Mert
Een verlate Kleintje Leste Mert deze keer. Maar daarom niet minder gezellig!
Het was weer een groot succes. Om 09.00 uur barstte het feest in alle hevigheid los. De
lokalen, de gangen, de speellokalen en de tent puilden uit met honderden kinderen, ouders,
opa’s en oma’s. De kramen werden bemand door zeer enthousiaste leerlingen, die de
aandacht van de voorbijgangers probeerden te trekken om zo hun koopwaar aan de man te
brengen. Centraal op de bovenverdieping stonden de hele ochtend verschillende living
statues en toonden hun mooiste creaties. Op het terras was het een drukte van belang,
zeker ook door de schminkhoek, het meeleeftheater en de minidisco. Hiervoor hadden we
hulp van studenten van de Vacansoleil Academy. Lekker kletsend en ondertussen luisterend
naar livemuziek van docenten van De Nieuwe Muziekschool werd er genoten van
vruchtendrankjes, koffie, thee en natuurlijk poffertjes en snert. De verschillende dieren in en
buiten de tent hadden weer veel bekijks. Verder konden de kinderen van groep 1 t/m 4, van
de peutergroep en het kinderdagverblijf een ritje maken op een pony. Onze dank gaat
natuurlijk uit naar de bakdames, De Nieuwe Muziekschool, de studenten, de werkgroep en
naar alle ouders die meegeholpen hebben om er weer een geslaagde mert van te maken.
Tot volgend jaar!

Na afloop van Kleintje Leste Mert zijn de overgebleven muntjes ingezameld en per klas
verzilverd voor een goed doel. Hieronder ziet u de diverse bedragen die overgemaakt zijn
naar de goede doelen.
Groepen 5
6S
6C
6R
7R
7T
7B
8M
8R
7/8P
collectebus

Make a Wish
Longfonds
Ronald McDonald
Kika
WNF
Kika
Dierenbescherming
Dierenlot
Alpe d’HuZes
Bijna Thuis Huis
Leger des Heils

85,35
21,75
23,00
22,80
40,55
28,60
14,25
26,40
21,00
37,50
28,25

KDV, BSO en Peutergroepen (PGR)
Algemeen
Van SPOM Kinderopvang naar KION
Per 1 januari zal de kinderopvang bij IKC De Kubus geheel verder gaan als KION
Kinderopvang. Er is al sinds mei een bestuurlijke fusie en per 1 januari 2020 heten we KION
i.p.v. SPOM Kinderopvang.
Het personeel blijft hetzelfde zo ook het kindvolgsysteem op de peutergroepen en het KDV.
We blijven ook gewoon onderdeel van het IKC. Wat anders gaat, is dat de pedagogische
beleidsplannen een nieuw jasje krijgen. Daar zijn we nu volop mee bezig. Daarnaast gaat de
peutergroep ook over op het ouderportaal (zie kopje peutergroep in deze nieuwsbrief). De
website van het IKC blijft ook gewoon hetzelfde alleen met een doorlink naar de locatiesites
van KION zodat alle informatie op de website up to date blijft.
Regiodirecteur KION Kinderopvang
Vanaf 1 november is Christa Wintjes werkzaam als regiodirecteur bij KION Kinderopvang. Als
regiodirecteur is zij het aanspreekpunt voor de clustermanagers binnen de regio van de
westelijke gemeentes waar Druten, West Maas en Waal en Beuningen onder vallen.
Personeel en stagiaire
Per 1 december start er een nieuwe invalkracht Marion Lamers. Zij heeft zich inmiddels op
het ouderportaal voorgesteld aan alle ouders. Jesper de Weerd is gestopt met zijn opleiding
en is elders fulltime gaan werken waardoor hij niet op de BSO is gaan werken.
Per 21 november start Tom van de Zandt als stagiaire op de BSO op de donderdag (de
Marsgroep) en vrijdag. Ook hij stelt zich nader voor middels een voorstelbrief op het
ouderportaal. We wensen Tom veel succes met zijn studie en stage.

KDV
Sinterklaas
Hij is gelukkig weer goed aangekomen in Nederland. Dit jaar met
de stoomtrein. Hij komt ook naar De Kubus op donderdag 5
december. We starten de inloop om 10.45 tot 11.00 uur. Om
11.00 uur start het programma en om 11.30 uur sluiten we af.
De ouders van de kinderen op het kinderdagverblijf zijn ook
uitgenodigd voor dit feest, mochten ze in de gelegenheid zijn. De
kinderen die normaal niet op donderdag naar het
kinderdagverblijf komen, mogen ook naar de viering samen met
hun papa en mama (of opa, oma, tante, oom, oppas). Het feest
speelt zich af in de speelzaal.
Thema
Natuurlijk werken we de komende tijd met het Puk-thema Sinterklaas. We lezen voor uit de
Boer Boris - boekjes, verkleden ons als Pietjes, knutselen en zingen leuke liedjes. Op de
groepen hebben we een echte schoorsteen en is het gezellig versierd. We hebben zelfs al
even een verrassingsbezoek van 2 Pieten gehad. Dat was een beetje spannend, maar ook
heel leuk.
Buitenspelen
We spelen graag elke dag buiten en hebben daar wel goede kleding voor nodig. Denk daarbij
aan reservekleding als de kinderen nat worden. Sokken, warme buitenkleding en dassen,
mutsen en handschoenen graag voorzien van naam.
Kerstlunch
De week voor de kerstvakantie organiseren we elke dag een heerlijke kerstlunch op het
kinderdagverblijf voor de kinderen zodat alle kinderen kunnen genieten van het samenzijn
en de lekkere hapjes.
Kerstvakantie
Wilt u uw kind(eren) afmelden als u geen gebruik maakt van opvang in de kerstvakantie, dan
kunnen we daar rekening mee houden met de personeelsplanning.
Peutergroep
Ouderportaal
Per 1 januari gaat ook de peutergroep over op het ouderportaal. Een app waarmee ouders
hun kinderen kunnen aan of afmelden, ruilingen aan kunnen vragen, berichten sturen en
waarop foto’s te zien zijn van de kinderen. Dit systeem zal Klasbord geheel vervangen. Alle
communicatie verloopt dan via het ouderportaal of mondeling. Vanaf deze week worden de
toestemmings- en informatiebrieven uitgedeeld.
Sinterklaas
Natuurlijk wordt er op de peutergroep nu gewerkt met het Puk-thema Sinterklaas. Puk heeft
zelfs een sinterklaaspak aan en er staat een gezellige open haard. Er zijn al heel mooie
pietenmutsen geknutseld, een heuse stoomboot gemaakt en voorgelezen uit het grote
sinterklaasboek.

De kinderen van de peutergroep mogen op donderdag
5 december Sinterklaas en zijn Pieten een handje
geven. We starten de inloop om 10.45 tot 11.00 uur.
Om 11.00 uur start het programma en om 11.30 uur
sluiten we af. De ouders van de kinderen die die
ochtend op de peutergroep zijn, kunnen hun kind om
10.45 ophalen bij de peutergroep. De kinderen die
normaal niet op donderdag naar de peutergroep komen
mogen ook naar de viering samen met hun papa en
mama (of opa, oma, tante, oom of oppas). Het feest
speelt zich af in de speelzaal.
Kerstontbijt
De kinderen mogen in de week van 16 december op de peutergroep ontbijten. We willen
vragen of elk kind ongeveer 7 hapjes wil maken en meenemen. Als kinderen het willen
mogen ze in feestelijke kleding komen. Wij zorgen voor een gezellige en sfeervolle
aankleding op de groep. Eventuele allergieën of bijzonderheden kunnen aan de
medewerkers worden doorgegeven.
Kerstvakantie
Nadat Sinterklaas en zijn Pieten weer zijn uitgezwaaid breekt de kersttijd weer aan. Zo ook
de kerstvakantie, die is van 23 december tot 5 januari. De peutergroep is dan gesloten.
BSO
Sinterklaas
Ook op de BSO is er veel aandacht voor Sinterklaas en zijn er leuke activiteiten. Het
knutselen van pietenmutsen o.a. en het bakken van pepernoten. Pietengym mag hier
natuurlijk niet bij ontbreken. En wie weet krijgen de kinderen nog een cadeau voor de hele
groep om op de BSO mee te spelen!
Kerstvakantie
Momenteel zijn we drukdoende met het organiseren van weer een leuk
vakantieprogramma. Hierbij willen we ook graag weten op hoeveel kinderen we kunnen
rekenen. Wilt u uw kind(eren) afmelden via het ouderportaal als u geen gebruik maakt van
de vakantieopvang?
Marsgroep
Dilek zal de komende 4 maanden ook op maandag en dinsdag op de Marsgroep werken
omdat Janneke op die middagen tijdelijk andere werkzaamheden heeft. Op donderdag is
Janneke gewoon op Mars dus hoeven de kinderen haar niet te missen. Melanie neemt dan
de woensdagen van Dilek over.
Op 16 en 17 december organiseren de kinderen van Mars hun eigen kerstdiner. Aan de
ouders de vraag of zij mee willen werken in de vorm van het meenemen van allerlei
lekkernijen voor de kinderen. Alles kan in de BSO-koelkast worden gezet ’s ochtends en dan
maken ze er tussen 16.00-17.00 uur een sfeervol kerstdinertje op Mars van.

Schaakclinic
In januari is er voor de kinderen een schaakclinic, georganiseerd door de schaakclub die op
De Kubus schaakt. De kinderen van Vallende Ster 2 kunnen mee doen met deze clinic.
Binnenkort volgt een brief.
Activiteitenplanningen
Op de borden bij het BSO-lokaal van uw kind hangen weer nieuwe activiteitenplanningen.
Deze zijn ook op het ouderportaal terug te vinden. Bij deze een kleine greep uit alle
activiteiten:
Pluto: pepernoten bakken, spelletjes, pietengym
Grote Beer: sport en spel, Sint knutselen, kerstmiddag spelletjesweek
Vallende Ster 1 en 2: Chinese muurtikkertje, boekenlegger knutselen en pepernoten bakken
Neptunus: herfststuk maken, sinterklaasweek, toernooi en kerstviering met eten.

School algemeen
Sinterklaas op De Kubus
Vandaag, 27 november hebben alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 hun schoen gezet op
school. Let op: De deuren gaan morgen, donderdag 28 november, voor alle kinderen pas
om 8.30 uur open!! Bij slecht weer zullen de deuren eerder open zijn.
Sinterklaas komt natuurlijk ook op school donderdag 5 december. Het is de bedoeling dat de
kinderen van de groepen 1 t/m 4 om 08.30 uur (de deuren gaan gewoon om 8.20 uur open)
in hun klas zijn, waarna ze samen met de groepen 5 t/m 8 en de leerkrachten Sinterklaas
verwelkomen langs de straat en op het schoolplein. Daarom is het belangrijk dat iedereen
stipt op tijd is! Daarna zijn er verschillende vieringen (zonder ouders), samen met Sinterklaas
en zijn pieten. Op donderdag 5 december houden de groepen 5 t/m 8 hun surprisedag. Het
is de bedoeling dat alle kinderen de cadeautjes, die ze thuis voor elkaar gemaakt hebben, op
school gaan uitpakken. Veel plezier allemaal!
Ouderbijdragen
Deze bijdragen zijn, zoals bekend, 27,50 euro voor de groepen 1 t/m 4, 45,50 euro voor de
groepen 5 t/m 7 en 36,50 euro voor de groepen 8. De bijdrage van groep 5 t/m 7 valt qua
hoogte op. De schoolreis naar de Efteling is natuurlijk hieraan debet.
Inloopspreekuur financiële hulpaanvragen
In de brief van 19 november hebben we hierover tekst en uitleg gegeven. De deskundige,
Evy van Hemmen, is steeds aanwezig op de woensdagen van 8.15 tot minimaal 9.00 uur in
het kantoor van Linda en Yvonne bij de kleutergroepen.
Leerlingenraad
Deze raad is vanaf vandaag weer actief. De samenstelling blijft voorlopig hetzelfde. Juul uit
4M is nieuw doordat een leerling uit die groep eind vorig schooljaar is vertrokken.
Vergaderonderwerpen hebben we vandaag geïnventariseerd en komende vrijdag gaan we
met het 1ste onderwerp aan de slag. U hoort binnenkort meer van hen.

Onderzoeken
Soms zijn er onderzoeken buiten school om op initiatief van de ouders. De reden kan
begrijpelijk zijn. Soms zijn we verrast, omdat we niet op de hoogte zijn. Zeker als andere
organisaties zich onaangekondigd melden. Dat u zelf het initiatief neemt, is uw goed recht.
Handig is dan wel de IB-ers vooraf hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zijn zij ook
goed in staat u handige tips te geven bij de verdere vervolgstappen.
Nieuwe rekenmethode
We zijn dit schooljaar in de groepen 3 t/m 7 gestart met een nieuwe rekenmethode:
Pluspunt. De kinderen werken niet meer met rekenboeken, maar enkel met werkboeken.
Deze werkboeken krijgen de kinderen mee naar huis wanneer een blok is afgerond. U zult
dan wellicht zien dat niet alle opdrachten gemaakt zijn. De methode heeft voldoende
oefenstof in het werkboek zitten en soms maken we een bewuste keuze om opdrachten niet
te maken.
Kerst op IKC De Kubus
In de hele school staat het thema ‘cadeaus geven en ontvangen’ van de stichting SOL
centraal. We verkennen vanuit de belevingswereld van de kinderen dit thema. De
kerstvieringen zijn deze keer niet schoolbreed, maar in leerjaarblokken.
De sfeervolle kerstmarkt van de groepen 5 & 6 is er voor iedereen. Dus ook voor opa’s en
oma’s, andere belangstellenden en de ouders/verzorgers van de andere leerjaren. De
opbrengst is voor het goede doel. Wij hebben dit keer de Voedselbank als goede doel
gekozen. Sinds kort is er namelijk een Voedselbank in Druten.
Ook in de Gemeente Druten moeten helaas medemensen gebruik maken van de
Voedselbank. Laten we hen vooral in deze tijd van het jaar niet vergeten. Er is bij de
Voedselbank veelal behoefte aan de volgende producten: groenten conserven, soep in blik,
suiker, koffie en koffiemelk, broodbeleg zoals hagelslag, chocopasta en jam, rijst en pasta,
tomatenpuree, houdbare melk, en dergelijke.
Kerstvieringen groep 1 & 2
Op woensdag 18 december zullen de kinderen van de groepen 1 en 2 een kerstmusical
opvoeren.
Van 17.00 uur tot 17.30 uur : de groepen 1E en 2M. Bij deze viering zijn de kinderen en hun
ouders van de instroomgroep 1iF ook van harte welkom om te komen kijken.
Van 18.00 uur tot 18.30 uur : de groepen 1M en 2E.
De ouders zijn hierbij van harte welkom om te komen kijken. Broertjes en zusjes kunnen hier
niet bij aanwezig zijn. Er volgt nog een aparte informatiebrief!
Op donderdag 19 december zullen de juffen van de instroomgroep en de groepen 1 samen
met de kinderen iets lekkers eten en drinken in de klas.
Op vrijdag 20 december doen de juffen van de groepen 2 dat ook!
Kerstvieringen groep 3 & 4
Op donderdag 19 december hebben we een feestelijk kerstdiner. Met aansluitend een
lichtjesoptocht. Het kerstdiner begint om 17.00 uur De lichtjesoptocht start om ongeveer
18.00 uur en eindigt om ongeveer 19.00 uur.

Kerstdiner groep 3 en 4
De klas zal in kerstsfeer gebracht zijn en de tafels feestelijk gedekt. Voor het diner willen wij
u vragen om samen met uw kind een aantal (6 à 9, ligt aan de grootte) dezelfde hapjes te
maken. De groepsleerkracht zal het e.e.a. met de kinderen bespreken, zodat we een
gevarieerd diner krijgen. Ideeën voor hapjes zijn bijvoorbeeld: groentespiesjes, fruithapjes,
eierhapjes, (worsten-)broodjes, kleine wraps, etc. Voor borden, bekers en bestek wordt
gezorgd. De kinderen mogen vanaf 16.50 uur met de hapjes naar de klas.
Lichtjesoptocht groep 3 en 4
Na het diner lopen de kinderen van groep 3 en 4 samen met de leerkracht een route door
het dorp. Op vaste plekken staan kinderen van groep 7 en 8 opgesteld. Zij beelden het
kerstverhaal uit. De route eindigt om ongeveer 19.00 uur weer op onze speelplaats. Meer
info volgt nog. Ouders zijn van harte welkom langs de route.
Kerstviering groep 5 & 6
Op donderdag 19 december starten we om 8.30 uur met een kerstontbijt. Op
donderdagavond houden we een kerstmarkt. Deze markt begint om 17.00 uur en duurt tot
18.15 uur.
Kerstontbijt groep 5 en 6
De klas zal in kerstsfeer gebracht zijn en de tafels feestelijk gedekt. Voor het ontbijt willen
wij u vragen om samen met uw kind een aantal (6 à 9, ligt aan de grootte) dezelfde hapjes te
maken. De groepsleerkracht zal het e.e.a. met de kinderen bespreken, zodat we een
gevarieerd ontbijt krijgen. Ideeën voor hapjes zijn bijvoorbeeld: minibroodjes, fruithapjes,
eierhapjes, (worsten-)broodjes, kleine wraps, etc. Ook willen we u vragen om woensdag een
beker, een bord en bestek in een plastic tas mee naar school te geven. De kinderen mogen
vanaf 08.15 uur de hapjes naar de klas brengen.
Kerstmarkt groep 5 en 6
De groepen 5 & 6 houden op donderdag 19 december een gezellige kerstmarkt op de
speelplaats. De markt begint om 17.00 uur en eindigt om 18.15 uur. De markt is voor
iedereen toegankelijk. Ook voor de ouders van de groepen 3, 4, 7 en 8.
Er zijn kramen met zelfgemaakte spullen van de kinderen, een kraam met glühwein,
chocomel en kerstkransjes en een kraam waar we tweedehands kerstspullen willen
verkopen. Ook de BSO heeft een kraampje.
Tevens is er een kraam waar spullen voor de Voedselbank kunnen worden ingeleverd.
De Nieuwe Muziekschool zorgt voor sfeervolle muziek.
Tip: graag kleingeld meebrengen.
Kerstvieringen groep 7 & 8
Op donderdag 19 december hebben we een feestelijk kerstdiner. Met aansluitend een
lichtjesoptocht. Het kerstdiner begint om 17.00 uur De lichtjesoptocht start ongeveer om
18.00 uur en eindigt ongeveer om 19.00 uur.

Kerstdiner groep 7 en 8
De klas zal in kerstsfeer gebracht zijn en de tafels feestelijk gedekt. Voor het diner willen wij
u vragen om samen met uw kind een aantal (6 à 9, ligt aan de grootte) dezelfde hapjes te
maken. De groepsleerkracht zal het e.e.a. met de kinderen bespreken, zodat we een
gevarieerd diner krijgen. Ideeën voor hapjes zijn bijvoorbeeld: groentespiesjes, fruithapjes,
eierhapjes, (worsten-)broodjes, kleine wraps, etc. Ook willen we u vragen om
donderdagochtend een beker, een bord en bestek in een plastic tas mee naar school te
geven. De kinderen mogen vanaf 16.50 uur de hapjes naar de klas brengen.
Lichtjesoptocht groep 7 en 8
Na het diner lopen de kinderen van 3 en 4 samen met de leerkracht een route door het
dorp. Op vaste plekken staan kinderen van groep 7 en 8 opgesteld. Zij beelden het
kerstverhaal uit. Als alle groepen voorbij zijn dan sluiten zij achteraan. De route eindigt weer
op onze speelplaats. Meer info volgt nog.
Oproep werkgroep kerstversiering!!!
Op maandag 9 december zal de werkgroep de school weer in kerstsfeer brengen.
Zij starten ’s morgens om half negen. We kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Heeft u tijd en
zin, dan graag aanmelden bij Kees.

Bovenbouw
IPC in de groepen 5 en 6
In de groepen 5 en 6 wordt nu nog druk gewerkt aan het IPC-thema Chocolade. Een
leerzaam en lekker thema dat we voor de kerstvakantie af zullen sluiten.
Na de vakantie starten we met nieuwe thema’s. De thema’s zullen in de derde periode voor
groep 5 en 6 verschillend zijn.
Groep 5 gaat aan de slag met het thema ‘Hoe leren wij?’
Waarom komen we naar school? Natuurlijk om onze vrienden te zien, nieuwe dingen te
proberen en plezier te hebben. Terwijl we dit allemaal doen zijn we er vooral ook om te
leren. Maar heb je er ooit bij stilgestaan hoe we leren? Deze unit zal in het teken staan van
leren.
Groep 6 buigt zich in deze periode over het thema “ICT en computers”. In het kader van
mediabegrip houden zij zich bezig met de betekenis en het ontwerp van emoji’s. Achter elke
emoji zit een verhaal, een betekenis. Dit krijgt vorm, wordt uitgebeeld in een zgn. stopmotion-animatie. De kinderen leren ook hoe zo’n animatie met een app op een chromebook
zelf te maken.
Schoolkeuzehulp groepen 7 en 8
Vorige week hebben alle leerlingen van de groepen 7 en 8 een folder met daarin belangrijke
informatie over de open dagen van het voorgezet onderwijs ontvangen. Vandaag ontvingen
de leerlingen van groep 8 ook nog een schoolkeuzegids. Ook op www.schoolkeuzehulp.nl
vindt u hierover informatie.

Overig nieuws
Nieuws van de Nieuwe Muziekschool
Op zaterdagavond 14 december verzorgen leerlingen van de muziekschool een optreden in
kerstsfeer. Om 19.00 wordt in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Kattenburg een
sfeervol akoestisch concert gegeven. Er wordt gezongen en op instrumenten gespeeld, solo
en in groepjes. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.
Nieuws van de parochie
*Als er nog kinderen zijn die mee willen doen met de voorbereiding op de Eerste Communie
(groep 4) of het Vormsel (groep 8) dan kan dat via een mailtje naar:
janwillemmelssen@gmail.com.
*Ouderavond over de Eerste Communie:
Donderdag 12 december om 20.00 uur in het parochiecentrum Hogestraat 4 in Druten.
*Het kinderkoor zingt zondag 8 december om 10.30 uur in zorgcentrum de Kasteelhof.
*Dinsdag 24 december is er om 18.30 uur een Kerst-gezinsviering in de H.H. Ewaldenkerk in
Druten. Deze viering van woord en gebed is speciaal voor ouders met kinderen. Als je mee
wilt spelen in het kerstspel, kun je dit melden via een mailtje naar:
janwillemmelssen@gmail.com.
*Poppenkastvoorstelling:
Zondag 29 december van 14.00 tot 15.00 uur in de H.H. Ewaldenkerk in Druten. Voor
gezinnen, jong en oud.
*Film: De Prins van Egypte. Donderdag 2 januari om 09.30 uur tot 11.30 uur.
In de zaal van het parochiecentrum Hogestraat 4 in Druten.
Nieuws van de GGD
Sinterklaastijd: hoe houd je het gezellig?
Bijdrage van Anneke Jansen, jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid
Sinterklaas is in het land! Een leuke, maar ook vaak spannende tijd voor kinderen. De winkels
liggen vol met pepernoten en chocoladeletters. Reclamefolders met speelgoed vallen bijna
dagelijks op de deurmat. En: ‘wanneer en hoe vaak mag ik mijn schoen weer zetten?’.
December is een tijd waarin het soms lastig is om je kind(eren) rustig te houden. Logisch dat
kinderen hierop reageren: slecht slapen, weinig eetlust of druk gedrag… Herkenbaar in deze
tijd?
In het filmpje ‘Sinterklaas in het land’ van GroterWorden.nl krijg je tips:

Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid
en opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind.
Benieuwd? Meld je aan via onze website:
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/.

Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Ik ben er voor allerlei vragen
over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen,
gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Bellen of
mailen voor een afspraak kan altijd.
Telefoon: 06-51304812
Email: ajansen@ggdgelderlandzuid.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl
JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid

