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Jij bent gezegend met een gelukkig talent:
Jij kunt blij zijn.
Wees blij zoveel je kunt;
blijdschap maakt sterk.
Blij zijn betekent in alles God zien
en Zijn liefde, daar
waar alles er vrolijk en vriendelijk uitziet,
maar ook daar,
waar het eens niet zo gaat
als jij wel graag zou willen.
Dat is niet zo gemakkelijk
Dietrich Bonhoeffer

Uit: Woorden van geloof, hoop en liefde

Beste ouders,
De laatste Bran-dingen van dit schooljaar! Het is een veel gehoorde kreet…, maar wat is dit
jaar weer snel voorbij gegaan. Een jaar waarin kinderen letterlijk en figuurlijk gegroeid zijn.
We zijn trots op uw kinderen en hebben weer van ze genoten. De vakantie staat voor de deur.
Tijd voor elkaar. We wensen u een goede vakantie toe en zien elkaar eind augustus weer terug
op school.
Afscheid groep 8
Woensdag nemen we afscheid van groep 8. 29 prachtige
kinderen die uitvliegen de wijde wereld in. Bovenstaand
gedicht wensen we ze toe! ‘Je bent gezegend met een gelukkig
talent!’. De kinderen van groep 3 t/m 7 gaan in de ochtend de
musical bekijken. In de avond wordt deze nogmaals opgevoerd
voor de genodigden. Na de musical nemen we formeel afscheid
van de kinderen.
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Vakantierooster
Op de website kunt u het vakantierooster al vinden voor het komende jaar. In de eerste week
gaat de jaarbrief mee naar huis, zodat u ook de rest van de data paraat heeft. In de vakantie
werken we de website al bij, zodat de data daar al in de agenda terecht komen. Als u dit in
de gaten houdt, weet u de bijzonderheden al, voordat de jaarbrief mee naar huis gaat.
Inloop voor ouders
Maandag 29 augustus bent u van harte welkom om met uw kind(eren) mee naar binnen te
komen. Dit geldt voor alle groepen. U kunt kort een kijkje nemen in de groep en daarna bent
u in de aula welkom voor een kop koffie of thee. Vanaf dinsdag 30 augustus mogen alleen de
kinderen van groep 1 t/m 3 binnen worden gebracht. De overige kinderen mogen zelf naar
binnen komen. Uiteraard bent u wel welkom als er iets dringends te melden is wat niet kan
wachten tot na schooltijd.
Overblijven
Een groot aantal kinderen maakt gebruik van de mogelijkheid om tussen de middag op school
te eten. We zijn dan ook blij dat we goed samen kunnen werken met de overblijfkrachten, die
er iedere dag weer zijn om het overblijven goed te laten verlopen.
De overblijfkrachten voelen zich verantwoordelijk voor uw kind tussen de middag. We zouden
u dan ook willen vragen om niet te vergeten uw kind af te melden, als het niet op school eet.
U kunt dit via de mail doen. overblijvendebranding@gmail.com
Kennismakingsgesprekken
In de derde schoolweek voeren we de kennismakingsgesprekken. Hiervoor worden van alle
kinderen de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. In dit gesprek horen we
graag van u over uw kind, verwachtingen en wensen. Dit schooljaar zijn hiervoor twee dagen
gereserveerd. Dinsdag 13 en donderdag 15 september. Het is goed om te weten dat we deze
twee dagen het continurooster hanteren. Dit betekent dat de kinderen op school eten en om
14.00 uur vrij zijn. Wij kunnen dan op tijd starten met de gesprekken. U ontvangt na de
vakantie de uitnodiging.
Mede namens het team de hartelijke groeten,
Geertje vK

Zoals u weet werken wij op school volgens de principes van PBS. Dit betekent dat wij goed
gedrag belonen met complimenten en gedrag aanleren dat hoort bij de vijf positief gestelde
schoolregels. De schoolregels passen bij de waarden die wij als team belangrijk vinden. Dit
zijn veiligheid, vertrouwen, respect en verantwoordelijkheid.
Na de zomervakantie gaan we verder in deze ontwikkeling. Dit betekent
onder andere dat er een mascotte komt die past bij de vier waarden van
onze school. Deze mascotte zal in iedere groep te zien zijn. Ook gaan we
werken met scooby’s. Dit zijn stoffen armbandjes die de kinderen kunnen
krijgen gedurende de dag. De kinderen van groep 1, 2 en 2/3 sparen deze
voor zichzelf. De rest van de groepen spaart deze voor de groep. De kinderen
zullen u al snel kunnen vertellen hoe dit werkt. Om ook u te vertellen hoe dit
werkt, organiseren we een ouderavond op 27 september. We vertellen u hier
dan verder over.
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Wat genieten we van ons schoolplein. Kinderen spelen er graag en ontdekken steeds meer
mogelijkheden. Ook de kleuters zijn al op het grote plein geweest. Dit kan nu, omdat we een
toegangshek hebben tussen het grote- en het kleuterplein. Dit hek is gemaakt door Peter
Hoekstra, vader van Noa en Senna.
De moestuin doet het goed. De snijsla en de radijsjes zijn inmiddels klaar. De zonnebloemen
groeien en ook de eerste courgettes hangen aan de planten.
Sommige kinderen vinden het plein minder leuk. Zij voetballen graag…. Het panna veld is dan
wel heel klein en de bal vliegt al snel over het hek. Gelukkig leren deze kinderen best al goed
hoe je ‘klein’ kunt voetballen.

Wat was het een fijn feest! Een plein vol spelletjes, vrolijke kinderen, gezellige ouders en
teamleden. Bedankt voor uw hulp, komst en gezelligheid. De opbrengst is ongeveer €1000,
waarvan een deel ten goede komt aan de Bambihof. Het deel voor de school wordt gebruikt
om gereedschap voor de tuin te kopen en we sparen een deel voor de inrichting van het
talentenplein.
Op de website kunt u de foto’s van deze dag bekijken.
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Nieuws uit de ijsbeergroep.
Schooljaar 2015/2016 is bijna voorbij, het is omgevlogen. Ik zie de kinderen vorig jaar nog
binnenkomen. Wat hadden we een heerlijk klein groepje om mee te beginnen en wat zijn we
uitgegroeid tot een prachtige grote groep! Gelukkig heb ik op het eind veel assistentie in de
klas gekregen van stagiaires en vrijwilligers. Bedankt juf Kelly, juf Inger, juf Carolien en juf
Lia, geweldig dat jullie ons zo geholpen hebben. Van juf Carolien hebben we kort geleden nog
een leuk lied geleerd. Het is te vinden op you tube en het heet ‘de circus tent’.
Ook een woord van dank aan de moeders van Larieke, Kausar en Victoria. Van jullie mochten
we leren werken op de computer. Ik denk even terug aan alle leuke activiteiten van het
afgelopen schooljaar, teveel om op te noemen.
De laatste 2 staan me nog vers in het geheugen; de
moddermiddag en het pleinfeest. Fijn dat we op beide dagen
goed weer hadden. Ik heb genietende kinderen, ouders en
leerkrachten gezien.
Donderdag hebben we nog het schoolreisje gehad. Wat was dit
ook leuk!
Beste ouders ik wil jullie allen bedanken voor de mooie
gesprekken die we hebben gevoerd en het wederzijds
vertrouwen. We genieten van een welverdiende vakantie.
Ada

Het laatste stukje voor de branding van groep 1/2b. Met een lach kijken we terug, wat een
jaar zeg! Wat hebben we veel geleerd, veel gespeeld, veel geteld, veel gepuzzeld, veel
gezongen, veel prentenboeken gelezen, veel gegymd, veel gedanst, veel buiten gespeeld, veel
met modder gespeeld, veel in de poppenhoek gespeeld, veel in de bouwhoek gebouwd, veel
in de kappershoek haren geknipt, veel in de zandtafel met zand gespeeld, veel op het krijtbord
getekend, veel geverfd, veel getekend, veel geknutseld, veel werkbladen gemaakt en vooral
....
Veel gelachen en veel geknuffeld!!!
Wij willen jullie allemaal heel erg bedanken voor een heel
bijzonder schooljaar .
Dirkje en Nienke

Dit jaar is wel erg snel voorbijgegaan! We hebben het afgelopen jaar hard met elkaar gewerkt.
Groep 3 heeft de laatste weken nog toetsen gemaakt. Ze hebben goed hun best gedaan!
Natuurlijk was er ook tijd voor andere dingen. Zo hebben we voor het eerst gewerkt met
chromebooks. Dit vonden de kinderen geweldig!
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Groep 2 heeft over het thema dieren gewerkt. We hebben van alles
rond dat thema gedaan: knutselen, dierentuinen bouwen met
blokken, oppervlaktes meten voor dierenhokken. We hebben met veel
plezier aan dit thema gewerkt. En dat brengt ons gelijk bij het
pleinfeest! Wat was dat weer geweldig leuk! Ook de kinderen uit
groep 2/3 kwamen met enthousiaste verhalen weer terug op school.
Sommige kinderen mochten zich laten schminken, andere kinderen
hebben leuke spelletjes gedaan, weer andere kinderen hebben leuke prijzen gewonnen met
de enveloppenactie en natuurlijk kon al het lekkers niet ontbreken. En dan ’s avonds het open
podium. Wat zijn we trots dat twee kinderen uit onze klas hebben gewonnen! Gefeliciteerd
Boaz en Jaylia!
En dan natuurlijk het modderfeest. Wat was het weer leuk! Sommige
kinderen rolden lekker als varkentjes door de modder! Andere kinderen
bleven liever wat op afstand. Een aantal kinderen heeft zelfs ontdekt dat
je tatoeages kunt maken met water en zand!
Fijn dat jullie als ouders de kinderen konden helpen met afdrogen en
schoonmaken!
Bijna en dan breekt de grote vakantie al weer aan. De kinderen, ouders en juffen/meesters
kunnen heerlijk gaan uitrusten en genieten van de vakantie.
Voor groep 3 is het van belang dat er gelezen blijft worden in de vakantie! Wilt u uw kind
blijven stimuleren om te lezen? Dat zal ze straks helpen om een goede start te maken in groep
4.
We willen de ouders bedanken voor alle hulp, samenwerking en complimenten. We hebben
dat enorm gewaardeerd! Uiteraard wensen we jullie allemaal een fijne vakantie toe!
Een hartelijke groet,
Frida en Rianne

Hier even wat nieuws uit groep 3b. Volgende
week is alweer de laatste week voor de
zomervakantie.
Wat
is
dit
schooljaar
omgevlogen! We begonnen dit schooljaar met
kinderen uit 3 verschillende groepen, mooi om
te zien hoe we een groep zijn geworden. Met
allemaal verschillende kinderen en met
verschillende talenten! We hebben hard
gewerkt met zijn allen, maar er was ook
regelmatig even tijd om iets gezelligs te doen.
Lekker voorlezen, zingen of dansen met elkaar,
een spelletje doen of even moppen tappen. We
hebben ook al een paar keer gebruik gemaakt
van het nieuwe buiten lokaal. Erg leuk om te
zien hoe de kinderen daar aan het werk zijn! We hebben er tulpen bekeken en uit elkaar
gehaald, en de kinderen hebben er elkaar verhalen voorgelezen. De kinderen hebben erg veel
plezier op het nieuwe schoolplein. Ze klimmen en klauteren, het liefst zo hoog mogelijk. Ook
wordt er veel verstoppertje gespeeld en vinden de kinderen het leuk om voor de tuin te
zorgen. De kinderen hadden heel goed voor de moestuintjes gezorgd afgelopen jaar die in de
klas stonden, dus die konden we uiteindelijk planten in onze eigen schooltuin! Prachtig om te
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zien hoe de kinderen in de tuin aan het werk waren met de plantjes, schoffelen, harken, vegen
en onkruid weghalen.
Daarnaast is er in de klas ook hard gewerkt. En hebben we voor het eerst gewerkt met de
nieuwe Chromebook. In tweetallen hebben ze al verschillende opdrachten gedaan. De
kinderen zijn er erg handig mee. Bijzonder om te zien hoe de kinderen begin groep 3 binnen
zijn gekomen vanuit de kleutergroepen en hoe ze nu al echte schoolkinderen zijn geworden!
Alle ouders die hebben geholpen met lezen, rijden en andere activiteiten nogmaals heel erg
bedankt voor jullie hulp! Bij deze wil ik alle kinderen en ouders een hele fijne vakantie wensen
en tot volgend schooljaar!
Prasanna

Beste ouders van groep 4b,
Nog even en uw kind heeft zomervakantie!
Na het afnemen van de Cito’s en de laatste toetsen is een wat rustiger tijd aangebroken voor
onze klas, zodat we alvast wat in vakantiestemming komen.
Vandaag gaan de rapporten mee naar huis, vorige week heeft u al de resultaten van de citoafname meegekregen. Heeft u daar alsnog vragen over, dan kunt u die altijd stellen via de
mail of even persoonlijk.
Zonder uitzondering hebben alle kinderen enorm hun best gedaan! Juf Antine en ik zijn trots
op de klas! In groep 4 hebben de kinderen al meer geleerd langere tijd zelf aan het werk te
zijn, samen te werken als het even niet alleen gaat, zelf de rekenles na te kijken en zelf te
bedenken wat je doet als je klaar bent met je werk. Dit vinden wij ook belangrijke
vaardigheden!
De laatste tijd hebben we gewerkt met de nieuwe computers die een paar keer in de week in
een speciale kar naar onze klas gereden worden. Nu zitten er nog 16 computers in, volgend
jaar hopelijk 30. Een klein deel van de klas werkt in het computerlokaal met de oude
computers, de rest van de groep werkt in de klas zelf. Het is een prachtig gezicht om de
leerlingen zo te zien werken!
De moeder van Marten en Noa hebben ons dit jaar enorm geholpen bij de computerles en nu
ook bij de omschakeling naar deze nieuwe manier van werken. We zijn heel blij met hen!
We werken op dit moment nog helemaal met de software van Muiswerk. Daarin wordt
rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen aangeboden. Door middel
van toetsen slaat het programma op wat uw kind wel en niet beheerst.
Vervolgens worden oefeningen aangeboden die daarbij aansluiten,
zodat uw kind de leerstof goed kan oefenen en zich kan verbeteren. Uw
kind kan thuis ook aan Muiswerk werken. We hebben de inloggegevens
eerder dit jaar meegegeven.We hopen volgend schooljaar ook andere
programma’s aan te kunnen bieden, maar dat is nog in ontwikkeling.
Dinsdag is de klas een middag bij meester Marien en juf Tabitha in de
klas geweest. Dat was spannend! Alleen al om het lokaal te vinden in
die ‘andere’ gang...
Woensdagochtend hebben we juffendag gevierd. Het was reuze
gezellig, alle kinderen waren in een opperbeste stemming en samen
hebben we er een echt feest van gemaakt.
Eerst mochten de kinderen die verkleed waren zich in de kring
presenteren alsof ze op de catwalk stonden. Na het zingen van het
verjaardagslied werden de kinderen in groepen verdeeld. Er was een circuit van 6 activiteiten
waar ze om de beurt aan mee deden: sjoelen, eierrace, cake versieren en opeten (!), taart
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bouwen van kapla, dier maken van k’nex en twister. Het werd een gezellige boel! We sloten
de ochtend af met bingo, waarmee de rust weer neerdaalde in het lokaal.
Het was ook een roerig jaar. Een aantal leerlingen
vertrok naar een andere school: Ariane en Michael. Juf
Marleen die stopte met haar werk op De Branding en
daarmee ook in onze groep. Dit was voor een aantal
leerlingen een moeilijk moment. Gelukkig kon juf
Antine haar meteen vervangen, zodat er niet teveel
wisseling van leerkracht is geweest!
Na de zomervakantie zullen Ruben en Norah naar een
andere school in Dronten gaan. We zullen hen beiden
missen, maar hopen dat ze het daar ook naar hun zin
zullen hebben en snel nieuwe vrienden zullen maken! We zullen hen vast nog wel eens zien!
Als laatste willen we u als ouders bedanken voor de goede en prettige samenwerking dit
schooljaar. Onze speciale dank gaat ook uit naar de ouders die ons elke week maar weer
geholpen hebben met de begeleiding van de leesgroepjes!
Mede namens juf Antine wens ik u een heerlijke zomervakantie toe met veel ontspannen
momenten met uw kinderen.
Met vriendelijke groet,
Marnies en Antine

Wat een bijzondere groep hadden we dit jaar, kinderen uit 4 verschillende groepen afkomstig
en toch lukte het al heel snel om er 1 groep van te maken. Ook al was het een combigroep,
er werd veel onderling gespeeld en samengewerkt, SUPER GOED!
Wat hebben ze veel geleerd! Voor de één was lezen lastig, voor de ander waren de tafels
een struikelblok en voor weer anderen waren de sociale vaardigheden een moeilijk punt. En
dan hebben we het nog niet over tempo rekenen, cijferend rekenen, lidwoorden of bijwoorden,
de koprol of begrijpend lezen. Er kwam zo veel voorbij dit jaar en overal zijn ze beter in
geworden. Soms met vallen en opstaan. Het zijn allemaal unieke kinderen: creatief, sportief,
lief, humorvol, knuffelig en soms ook weerbarstig en moeilijk te bereiken.
Juliën verhuist naar Almere en we wensen hem alle goeds toe in zijn nieuwe woonplaats, op
zijn nieuwe school en hopelijk kan hij snel nieuwe vrienden
maken. De andere kinderen gaan naar juf Mirjam en gaan daar
verder in hun ontwikkeling. We zullen jullie missen, maar
gelukkig zien we jullie elke dag weer langs onze groep naar jullie
nieuwe lokaal gaan. We wensen jullie een fijne vakantie toe en
een goed begin aaneen nieuw
schooljaar.
Tabitha en Marien

Als u deze Bran-dingen leest dan hebben we het jaar alweer bijna afgesloten met elkaar, zijn
we een dagje in het mooiste dorp van Flevoland geweest en hebben onze haren de lucht in
gestaan bij de attracties in Oud Valkenveen of Walibi. De ervaringen van een schoolreis zijn
eigenlijk wel te vergelijken met het werken in (deze) een klas. Het is soms net een
rollercoaster. Dat maakt een jaar soms zwaar, vaak leuk en een interessante combinatie hier
van. Ik neig zelf naar het laatste. We hebben het als groep 5/6, inclusief leerkrachten, soms
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best even zwaar gehad. Leuke dingen en minder leuke dingen wisselden zich vaak af. Met
name de maand december was de klas en zeker ook de leerkracht echt even toe aan
kerstvakantie. Vanaf dat moment is deze groep naar mijn idee ook echt stap voor stap
verworden tot een eenheid. Nu, zo staand voor de zomervakantie, is de groep eigenlijk waar
ze zouden moeten zijn. Een eenheid. Het doet daarom ook
pijn om afscheid te nemen van elkaar. De kinderen van
groep 5/6 gaan naar een andere groep. Groepen waar je
‘in vakjargon’ veel “werk” aan hebt ga je toch het meeste
missen. Dat gaat ook zeker met dit groepje gebeuren.
Kinderen hebben vooral geleerd van elkaar. Mooi om te
zien. Ik hoop dat wij als leerkrachten een klein schakeltje
mochten zijn in de ontwikkeling van uw kind, een kostbaar
bezit. Laten we met zijn allen zuinig zijn op ze. Ze zijn
maar 1 keer jong en vaak nog onbevangen. ik wens u,
jullie daar veel wijsheid en kracht voor. Rest mij u, jullie een goede vakantie toe en dat alles
onder de “vleugels”, “schaduw”, “hoede” van Hem die ons heeft liefgehad.
Hartelijke groet,
Groep 5/6 Meindert en Conny

Bijna is het dan zover, de zomervakantie staat voor de deur. De laatste dagen op school zien
er dan wat anders uit dan normaal. De leerlingen mogen helpen met opruimen, tafels en
stoelen sjouwen, kijken naar de musical van groep 8 en ga zo maar door. De leerlingen vinden
dit altijd erg leuk en wordt steeds gevraagd of er nog meer klusjes te doen zijn.
Het laatste rapport wordt ook nog uitgedeeld. Toch altijd weer even spannend. In de
klas hebben we een lijstje gemaakt wie waar naar toe ging op vakantie. Sommigen
blijven lekker in ons mooie Nederland en anderen gaan naar Kroatië, Frankrijk of Duitsland.
Een leerling uit onze klas gaat het verst van allemaal. Zij gaat helemaal naar Brazilië! Haar
oom doet mee met de komende Olympische Spelen roeien en daar gaat zij, met haar familie,
kijken! Dat zal vast en hele bijzondere vakantie worden! De leerlingen weten inmiddels dat zij
volgend jaar groep 7/8 worden en de doorschuifmiddag is als
heel positief ervaren.
Voor nu eerst lekker vakantie, uitrusten en leuke dingen doen
om weer op te laden voor het volgende schooljaar.
Wij wensen u een hele fijne vakantie toe met uw gezin.
Corine en Marieke

Beste ouders,
Het schooljaar is voorbij gevlogen! Ik ben trots op de kinderen. Wat hebben wij een fijn jaar
met elkaar gehad. Ik ga ze missen! Ik wil u bedanken voor de hulp en de samenwerking. Ilse
en Alexa hebben allebei een stukje voor in de Bran-dingen geschreven. Ik wens u en de
kinderen een hele fijne vakantie!
Groeten, Mirjam
Het jaar is weer voorbij en we hebben het weer druk gehad. We hebben heel wat dingen
gedaan zoals: we hebben een nieuw schoolplein gekregen, we hebben allemaal een
8
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schoolreisje gehad en zo kan ik nog heel wat opnoemen. We hebben weer een heel leuk jaar
gehad. We hebben heel veel leuke dingen gedaan dit jaar en daarbij wil ik ook de ouders
bedanken voor de goede hulp en natuurlijk ook de juffen en meesters, omdat ze ons het hele
jaar les hebben gegeven om ons een goede carrière te geven, daar heel erg bedankt voor. Ik
hoop ook dat we weer een fijn jaar krijgen op deze school en dat deze school nog lang kinderen
mag leren. Ik zat zelf dit jaar in groep 7b en ik heb het dit jaar heel erg naar mijn zin gehad
en dat is heel erg belangrijk en dat moet zo blijven dus ik hoop dat het volgend jaar ook weer
zo is!
Groetjes Alexa
Het was een leuk en gezellig jaar, waar we veel lol in
hebben gemaakt en waar we vooral veel in hebben
geleerd. We hebben dit jaar veel moeten leren en veel
toetsen moeten maken. Ook zijn we dit jaar veel met
breuken en procenten bezig geweest. Werkwoorden
hebben we ook veel moeten doen en daar hebben we zelfs
ook een cito van moeten maken. Ook hebben we in groep
7 een verkeersexamen moeten maken. Eerst moesten we
een schriftelijk examen en daarna moesten we een
praktijk examen doen. Waar in iedereen van onze klas is
geslaagd. Ook hebben we 16 weken lang een muziek project gehad van pop-up, waar je later
nog mee door kon. We zijn ook vaak naar de meerpaal geweest voor veel shows maar ook
voor een voorleeswedstrijd waarin Eline mee heeft gedaan. Ook zijn we met verschillende
projecten bezig geweest. En we hebben een prachtig nieuw plein gekregen. Het was een super
leuk jaar waarin leuke dingen zijn gebeurd.
Groetjes Ilse

Beste allemaal,
De laatste loodjes van het schooljaar... en dat betekent voor groep 8 vooral heel veel oefenen
voor de musical. We kennen hem al goed en we kijken er best naar uit om hem volgende week
voor de school en voor al onze gasten op te kunnen voeren (al is dat ook nog wel een beetje
spannend).
We ronden het jaar af, staan stil bij alle dingen die we hebben
gedaan in deze basisschooltijd en ik zie dat de kinderen klaar
zijn om een nieuwe start te maken. Ze hebben hard gewerkt,
veel bereikt, gezelligheid en verdriet gedeeld en zijn toe aan
vakantie (en ik ook wel). Bij dezen wens ik u en jullie allen
fijne en zonnige weken toe!
Groeten, Stieneke

KidsmiX in de zomervakantie
Dronten, 22 juni 2016
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Op dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 augustus kunnen kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12
jaar deelnemen aan de KidsmiX zomerspecial (voorheen vakantiespelweek). Drie dagen boordevol
feestelijke activiteiten georganiseerd door het Jeugd- en Jongerenwerk van De Meerpaal, De Meerpaal
Academie en de buurtsportcoaches van de gemeente Dronten.
Tijdens deze driedaagse nemen de kinderen deel aan verschillende workshops op het gebied van muziek, dans en
beeldende vormgeving. Daarnaast staan er ook weer sport- en spelactiviteiten op het programma, waaronder
voetbal en een hockeyclinic door MHC Flevoland. Woensdags staat geheel in het teken van het Sport & Funpark
Flevonice waarbij de kinderen zich kunnen uitleven op het Funpark4Kids met onder andere een reuzeglijbaan en
een obstacle run.
Kaartverkoop
Kaarten voor de KidsmiX zijn verkrijgbaar via het Serviceplein in De Meerpaal of telefonisch via 0321 388 777 en
kosten € 22,50 (entree voor drie dagen). De activiteiten starten om 10.00 uur en zijn om 15.00 uur afgelopen.
Lunchpakketten dienen de kinderen op dinsdag en donderdag zelf mee te nemen. De lunch op woensdag wordt
verzorgd door Flevonice. Voor drinken wordt alle dagen gezorgd. Kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd
vanwege het niveau van de activiteiten.
Vrijwilligers gezocht
De organisatie is nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die één of meerdere dagen willen helpen. Voor meer
informatie of aanmelding kunt u mailen naar c.jansen@meerpaal.nl of telefonisch via 06-51536434.

Plezier met je kind: positief opvoeden
Kinderen die positief worden opgevoed, hebben een grote
kans om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen met
veel zelfvertrouwen. Als je op een positieve manier met elkaar
omgaat, heb je over het algemeen ook meer plezier samen!
Positief opvoeden, hoe doe je dat?
Klik hier voor meer info.

Ouderschap
Je komt ongeacht de situatie dingen tegen waar iedere vader en moeder mee te maken krijgt. Of je nu
een baby, peuter, basisschoolkind of puber in huis hebt of ouder bent van een adoptie- of pleegkind.
Kijk eens op onze website voor meer informatie over ouderschap.

Het CJG, voor vragen over opvoeden & opgroeien
Dé plek waar je terecht kunt voor al jouw vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien.
Het CJG is er voor alle (aanstaande) ouders en opvoeders.
Of het nu gaat om vragen over alledaagse zaken rondom baby's, peuters, schoolgaande kinderen óf
over zwaardere onderwerpen zoals moeilijk gedrag, of (digitaal) pesten. Waar je ook mee zit, het
deskundig panel van het CJG helpt je op weg. Kijk voor meer info op www.cjgdronten.nl
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