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Voorwoord
Beste ouders,
Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u van ons een nieuwe
jaarkalender. Hierin proberen we zo uitvoerig mogelijk te zijn.
Tussentijdse aanvullende informatie krijgt u van ons via een
nieuwsbrief. Deze sturen wij u digitaal via Klasbord, ons
communicatiesysteem met de ouders. Tevens kunt u alle
aanvullende
informatie
nalezen
op
onze
website;
www.weslyschool.nl Als U onze kalender een strategisch plekje
geeft, blijft U van alle belangrijke activiteiten van uw kind op de
hoogte.
Naast deze kalender is er een algemene schoolgids. Deze gids wordt
momenteel herzien en staat binnenkort op de website. In de
schoolgids staat uitgebreid beschreven waar wij als Emile
Weslyschool voor staan en hoe wij het onderwijs vormgeven.
Wij wensen alle ouders en kinderen een leerzaam, gezond en
plezierig schooljaar toe.
Team Emile Weslyschool.
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Wie is wie...
Schoolleiding en Interne begeleider

BAPO groep 6/7/8, godsdienst en ondersteuning

Sandra van der Scheer

Ingeborg Dijkstra

Groepsleerkracht groepen 1-2-3

Onderwijsassistent groep 1/2/3

Brigitte Jansen
Caroline Jansen

Rianne Bouwsma

Groepsleerkracht groep 4-5
Sandra Limpens

Vakleerkracht muziek
Corrie Deckers

Groepsleerkracht groep 6-7-8
Rob van Drongelen
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September 2017
Zondag

Maandag

Dinsdag

27

28

29

3

4

5

10

11

12

17
Rommelmarkt
Bataviaplantsoen

18

24

25

Woensdag
30

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

31

1

2

7

8

9

13

14

15

16

19

20
08.45 – 10.00
informatieochtend groep
3

21
08.45 – 10.00
informatieochtend groep
4/5 en groep 6/7/8

22
16:00 – 19:00
Schoolfeest

23

26

27
08.45 – 10.00
informatieochtend groep
1/2

28

29

30
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Belangrijke data
Herfstvakantie:
16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie:
25-12-2017 t/m 05-01-2018
Carnavalsvakantie:
12-02-2018 t/m 16-02-2018

Schooltijden groep 1 t/m 4
maandag, dinsdag, donderdag:
08.45 – 14:45 uur
woensdag:
08.45 - 12.30 uur
vrijdag:
08.45 - 12.15 uur
Schooltijden groep 5 t/m 8
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
08:45 – 14:45 uur
Woensdag:
08.45 - 12.30 uur

Vieringen
Sinterklaas
Kerstviering
Carnaval
Paasontbijt

5 december 2017
21 december 2017
9 februari 2018
30 maart 2018

Portfoliogesprekken groep 1 t/m 8:
1) 20 t/m 24 november 2017
2) 5 t/m 9 maart 2018
3) 25 t/m 29 juni 2018
Studiedagen groep 1 t/m 8:
Woensdag 6 december 2017
Woensdag 13 juni 2018
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Pasen:
02-04-2018
Meivakantie:
23-04-2018 t/m 04-05-2018
Hemelvaart:
10-05-2018 t/m 11-05-2018
Pinksteren:
21-05-2018
Zomervakantie:
09-07-2018 t/m 17-08-2018

Oktober 2017
Zondag
1

Maandag
2

Dinsdag

Woensdag

3

4

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

5

6

7

11
08.45 – 09.00 groep 3
leesinformatie voor
ouders

12

13

14

18

19

Start
Kinderboekenweek

8

9

15

16

10

17

Herfstvakantie

Herfstvakantie

22

23

24

29

30

31

Herfstvakantie

25

20

Herfstvakantie

26
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21

Herfstvakantie

27

28

Waar staan wij voor?
“Ieder kind is uniek”
Als leerkrachten van de Emile Weslyschool gaan wij uit van deze
gedachte. Wij willen dat ieder kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen
niveau en in zijn eigen tempo. Daarbij gaat het om een brede
ontwikkeling waar naast de cognitieve ontwikkeling ook
vaardigheden worden ontwikkeld op het gebied van de creatieve, de
sociale, de emotionele en de lichamelijke vorming. Dit willen wij
bereiken door een positieve benadering en de eigen competenties
van de kinderen zo optimaal mogelijk te benutten.

Alleen door samen te werken met U als ouder kunnen wij
het onderwijs voor uw kind zo optimaal mogelijk maken.
Dit doen wij o.a. door in november een oudergesprek te
voeren en daarnaast is er 2 keer per jaar portfoliogesprek
waarin we o.a. de rapportage van Uw kind bespreken.
Daarnaast kunt u op ieder ander moment een afspraak
met de leerkracht maken of wij maken een afspraak met
u.

Op de Emile Weslyschool is ieder kind welkom en moet iedereen zich
welkom voelen. Respect hebben voor elkaar, een goede omgang met
anderen, normen en waarden zijn allemaal thema's die dagelijks
terugkomen binnen onze school. Transparantie en openheid liggen
aan de basis van goed contact met ouders, collega’s en kinderen. Wij
geloven dat een goede communicatie het eerste is wat mensen nodig
hebben om goed te zijn en goed te doen. De Protestants Christelijke
identiteit van de school ondersteunt dit.
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November 2017
Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

1

2

3

4

5

6

7

8
08.45 – 09.00 groep 3
leesinformatie voor
ouders

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
Oudergesprekken

21
Oudergesprekken

22
Oudergesprekken

23
Oudergesprekken

24
Oudergesprekken

25

26

27

28

29
08.45 – 09.00 groep 3
leesinformatie voor
ouders

30
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Speelplezier
Speelplezier voor groep 1 en 2
Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier beleven aan spel,
elkaar inspireren, model staan voor elkaar en spelen in een
uitnodigende, geordende omgeving. Daarom hebben wij als school
gekozen voor de methodiek Speelplezier. Deze aanpak stimuleert
actief leren en ontwikkelingsgericht begeleiden van kleuters en
peuters. Dit betekent dat de kinderen spelen, construeren, praten,
schrijven, lezen, rekenen en musiceren in samenhang.
In onze groepen vindt U een atelier, rollenspelhoek, bouwhoek,
lees- schrijf- kwebbelhoek met de vertelspeeltafel, spelletjes- en
compositiehoek, exploratiebak en computers. De kinderen worden
uitgenodigd zoveel mogelijk zelf initiatieven te nemen in deze
uitnodigende leeromgeving. Daarnaast zijn er ingeplande
spelactiviteiten om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren en te
volgen.

Elke woensdag is er van 08.45 tot 09.00 uur inloop in groep 1, 2 en 3.
Informatieboekje schooljaar 2017 – 2018

December 2017
Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

1

2

3

4

5
Sinterklaas

6
Studiedag

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
17.00 Kerstviering

22
Kerstontbijt

23

12:15 uur Start van de
vakantie

24

25

26

Kerstvakantie

27

Kerstvakantie

28

Kerstvakantie

29

Kerstvakantie
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Kerstvakantie

30

Het onderwijs vormgegeven
Methodieken

Huiswerk

Op de Emile Weslyschool werken wij met de nieuwste methodes
methodieken voor taal, rekenen en begrijpend lezen. De door ons
gebruikte methodieken zijn voor de meeste kinderen uitstekend
geschikt. Er zijn kinderen waarvoor de leerstof te gemakkelijk of te
moeilijk is. Wij beschikken over compacte programma’s en leerstof
voor kinderen die meer aankunnen. Aanpassen van de leerstof of het
inzetten van een remediërend programma wordt gebruikt bij
kinderen voor wie het even te moeilijk is. Al deze speciale materialen
zijn te vinden in onze orthotheek.

Help!! Huiswerk!! Hoe moet ik dat aanpakken? Hoewel de
middelbare scholen het onderwijs anders aan het inrichten zijn en
huiswerk een minder belangrijke plaats in gaat nemen, wil u deze
kreet liever niet horen als uw kind naar het voortgezet onderwijs
gaat. Wij geven dan ook vanaf de middenbouw huiswerk mee. Hierbij
kunt U denken aan het leren voor een geschiedenis toets of het
maken van reken- en taalopdrachten.
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Januari 2018
Zondag
31

Maandag
1

Dinsdag

Woensdag

2

Kerstvakantie

3

Kerstvakantie

Donderdag
4

Kerstvakantie

Vrijdag
5

Kerstvakantie

Zaterdag
6

Kerstvakantie

7

8

9

10
08.45 – 09.00 groep 3
leesinformatie voor ouders

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

08.45 – 09.00 groep 3
leesinformatie voor ouders
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Huisregels
Ziek melden
Wij zouden het prettig vinden, indien uw kind niet of later naar
school komt, dit voor 08.45 uur te melden. Ons telefoonnummer is
043 – 343 18 21 of via de mail: directie@emileweslyschool.nl.
Mochten wij niets van u vernemen, dan nemen wij in de loop van de
dag zelf contact met u op.
Te laat komen
Wij willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind op
tijd op school is, zodat wij de lessen op tijd kunnen
starten en de kinderen optimaal van de les kunnen profiteren.
Toezicht op de speelplaats
Vanaf 08.30 uur is iedereen welkom op het plein. Om 08.40 uur klinkt
de bel en gaan wij, samen met de kinderen naar binnen, zodat om
08.45 uur de les kan beginnen.
Eten en drinken
Om half elf is er pauze voor de hele school, de kinderen kunnen dan
wat eten en drinken.

Wij stellen het op prijs als u uw kind een gezond tussendoortje
meegeeft. Het is de bedoeling dat de kinderen thuis ontbijten.
Met een lege maag zijn ze minder geconcentreerd en presteren
de leerlingen minder goed.
Traktaties
De verjaardag vieren is een feestelijke gebeurtenis. Uitdelen
aan de anderen is hier natuurlijk een belangrijk onderdeel van.
Wij stellen het hier ook op prijs als U kiest voor een gezonde of
originele traktatie.
Verkeersbeleid
De Emile Weslyschool ligt aan een drukke weg. Het spreekt voor
zich dat de auto niet op de oversteekplaats aan de
Beeldsnijdersdreef geparkeerd wordt, om gevaarlijke
verkeerssituaties te voorkomen. Wij willen iedereen vragen
zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te komen.
Indien U toch met de auto komt, willen wij U vragen zoveel
mogelijk in de parkeerhavens aan de Beeldsnijdersdreef te
parkeren of aan de achterzijde van de school.
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Februari 2018
Zondag

4

11

Maandag

5

Dinsdag

Woensdag

6

12

Carnavalsvakantie

13

Carnavalsvakantie

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

1

2

3

7
12:00 uur uitroepen prins
en prinses

8

9
Carnavalsviering

10

14

15

Carnavalsvakantie

18

19

20

21

25

26

27

28
08.45 – 09.00 groep 3
leesinformatie voor
ouders

12:15 uur start van de
vakantie

Carnavalsvakantie

22
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16

17

Carnavalsvakantie

23

24

Leerlingenzorg
Interne Begeleiding
Onze school beschikt over een Interne Begeleider. Deze taak wordt
vervuld door juf Sandra van der Scheer. Zij bespreekt alle kinderen
met de leerkrachten en helpt de leerkrachten om de extra hulp aan
de kinderen zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast kunnen alle
ouders die zorgen hebben over de leerontwikkeling van hun kind en
hier al met de groepsleerkracht over gesproken hebben, bij haar
terecht.
Leerlingenvolgsysteem
De leerontwikkeling van uw kind wordt gevolgd door toetsen.
Wij gebruiken de toetsen vanuit de methode, maar ook de toetsen
die door CITO ontwikkeld zijn. Wij zien het portfolio als een verslag
van de ontwikkeling van uw kind en dat is mede gebaseerd op de
resultaten die tijdens alle toetsen behaald zijn.

Vertrouwenspersoon
Voor de kinderen is er op onze school een vertrouwenspersoon en
dit is juf Ingeborg Dijkstra. Als uw kind een school gerelateerd
probleem heeft, dat niet oplost wordt of kan worden met de eigen
leerkracht, dan kunnen zij dit bespreken met de vertrouwenspersoon. Voor de ouders is er ook een vertrouwenspersoon, die zij
kunnen benaderen indien de schoolleiding het probleem niet naar
behoren heeft opgelost of op kan lossen. Mevrouw Dianne de Korte
is voor u telefonisch te bereiken op nummer: 043 3617704 of per
mail: vertrouwenspersoon@verenigingsuringar.nl. In de schoolgids
vindt u meer informatie over de vertrouwenspersoon.
Schoolmaatschappelijk werk
Onze schoolmaatschappelijk werkster is Rianne van den Bos. Zij is
iedere donderdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur bij ons op school
aanwezig. U kunt vrijblijvend bij de schoolmaatschappelijk werkster
terecht. Rianne regelt ook voor u de aanvraag bij Stichting Leergeld.
Passend Onderwijs
Op de website van onze school kunt u informatie vinden over passend
onderwijs. Het doel van de school is om voor ieder kind een passend
onderwijsarrangement aan te bieden. Indien dit niet lukt of het
welbevinden van uw kind gaat achteruit, dan hebben wij als school de
taak om een school te zoeken, die bij uw kind past. Dit kan een andere
basisschool zijn of de speciale basisschool.
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Maart 2018
Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

1

2

3

4

5
Portfoliogesprekken

6
Portfoliogesprekken

7
Portfoliogesprekken

8
Portfoliogesprekken

9
Portfoliogesprekken

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
08.45 – 09.00 groep 3
leesinformatie voor
ouders

29

30
Paasviering

31
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Schoolzaken
Externe deskundigen
Als team zijn wij ook volop in ontwikkeling. Hierbij worden wij
geholpen door mensen van buitenaf. Scholing vindt plaats tijdens
studiedagen, maar ook na schooltijd. Er vinden door deze externe
deskundigen ook klassenbezoeken plaats. Als u kind hier thuis
over vertelt, dan weet u dat er scholing van de leerkracht heeft
plaatsgevonden. Wij doen er alles aan om het onderwijs aan de
kinderen zo optimaal mogelijk te maken.
Activiteitenbijdrage
Het organiseren van activiteiten kost vooral tijd, maar ook geld.
Hiervoor vragen wij een ouderbijdrage van € 35,00.
De activiteitenbijdrage wordt besteed aan o.a. de opening van het
schooljaar, het schoolreisje (vervoer, entree en evt. extra’s),
Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, het eindejaarsfeest, sporten spelactiviteiten (Koningsspelen), projecten ( Kinderboekenweek,
thema projecten), de activiteitenweek etc. Voor het betalen van
deze bijdrage ontvangt u een aparte brief.

Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel
De kinderen die deel willen nemen aan de Eerste Heilige Communie
kunnen meedoen met de voorbereidingen in de Sint-AnnaLambertusparochie. U krijgt via school een infobrief en een
aanmeldingsformulier aangereikt. De voorbereidingsbijeenkomsten
vinden allemaal buiten school plaats. Voor de leerlingen van groep
8 is er de gelegenheid om mee te doen met het Heilig Vormsel. Ook
deze vindt plaats in de Sint-Anna-Lambertusparochie. U krijgt via
school de infobrief en het aanmeldingsformulier aangereikt. De
voorbereidingen vinden buiten schooltijd plaats.

Opvang voor en na schooltijd
Als school zijn wij verplicht om opvang voor en na schooltijd te
regelen. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt met MIK. De
kinderen worden opgevangen op BSO De Gouden Wereld. Opvang
moet u zelf met MIK regelen. Hiervoor kunt u terecht aan de
Wilhelminasingel 91- 93 in Maastricht of bellen naar 043-35177171.
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April 2018
Zondag
1

Maandag
2

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

3

4

5

6

7

Pasen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
Eindtoets groep 8

18
Eindtoets groep 8

19

20
Koningsspelen

21

22

23

24

25

26

27

28

Meivakantie

29

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

30

Meivakantie
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Meivakantie

Informatieoverdracht
Klasbord
Klasbord is ons digitale communicatiemiddel. U kunt zich
aanmelden voor Klasbord en vervolgens zult u alle
nieuwsbrieven en overige algemene schoolzaken digitaal
ontvangen. De leerkrachten gebruiken ook Klasbord om
foto’s door te sturen of een mededeling vanuit de groep.
Indien u geen gebruik van Klasbord wilt maken, moet u dit
kenbaar maken bij de groepsleerkracht.
Andere vormen van informatie verstrekking
Naast de informatie die wij met u delen middels Klasbord
hebben wij ook een website met alle schoolinformatie. De
Nieuwsbrief wordt altijd op de website geplaatst en per
groep worden er regelmatig updates geplaatst. Daarnaast
worden er zeer regelmatig laatste nieuwtjes en foto’s van
bijv. uitstapjes, gelegenheden en feesten geplaatst op
Facebook en Instagram.
Het adres van onze website is: www.weslyschool.nl
Onze Facebook pagina is natuurlijk Emile Weslyschool

Privacy
In verband met de wet op de privacy moet u toestemming
geven om foto’s van uw kind te mogen plaatsen op de
website, Facebook, Klasbord, Instagram en Twitter. Het
doorgeven van naam, adres en telefoonnummers aan
derden mogen wij ook niet doen zonder uw toestemming.
Als wij gesprekken voeren met mensen van buitenaf over
uw kind, nodigen wij u uit bij het gesprek. Op deze wijze
willen wij voorkomen dat er allerlei toestemmingsformulieren ondertekend moeten worden.
Portfoliogesprekken
Wij nodigen u drie keer per jaar uit om samen met ons over
uw zoon of dochter te spreken. In november is dit in de
vorm van een oudergesprek en in maart en juni worden
deze gesprekken ondersteund door met het portfolio. Aan
de hand van het portfolio bespreekt de groepsleerkracht de
ontwikkeling van uw zoon of dochter. Mocht u tussentijds
vragen hebben over de ontwikkeling, dan kunt u altijd een
afspraak met de groepsleerkracht maken.
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Mei 2018
Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

1

2

Meivakantie

6

7

13

14

20

21

8

Donderdag
3

Meivakantie

Meivakantie

28

Zaterdag
5

Meivakantie

9
08.45 – 09.00 groep 3
leesinformatie voor
ouders

10

11

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

31

Hemelvaart

Pinksteren

27

Vrijdag
4
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12

Hemelvaart

Partners
Bestuur
De school wordt bestuurd door de Vereniging Suringar. Zij
hebben een beleidsvormende functie op de hoofdlijnen. De
inhoudelijke zaken worden vormgegeven door de directie en het
team.
Het postadres is:
Vereniging Suringar
Ridder van Heerstraat 10
6227 RS Maastricht
M.R
De medezeggenschapsraad is samengesteld uit leerkrachten en
ouders van de Suringarschool en de Emile Weslyschool. Samen
bespreken zij de beslissingen die genomen worden door het
bestuur. De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht ten
aanzien van de gang van zaken op onze school. De Emile
Weslyschool wordt in de MR vertegenwoordigd door juf Sandra
Limpens. De MR is nog op zoek naar enthousiaste nieuwe
ouders die de medezeggenschapsraad willen komen versterken.
Wilt U lid worden van de MR of wilt U aanvullende informatie,
dan kunt U zich wenden tot juf Sandra Limpens.

Peuterspeelzaal “De Kinskörref”
De peuterspeelzaal richt zich op de ontwikkeling van 2 tot 4 jarige
kinderen en legt het accent op spelen, ontwikkelen, ontmoeten en
het uitwisselen van ervaringen met ouders.
De ontwikkeling van de peuters wordt gevolgd zodat er sprake is
van een doorgaande en ononderbroken leerontwikkeling van
peuterspeelzaal naar basisschool. Hiervoor is door de juf Caroline,
samen met juf Marion van de peuterspeelzaal een plan geschreven.
Onderling worden er ervaringen uitgewisseld en de thema’s van
Speelplezier zijn op elkaar afgestemd. Juf Caroline en juf Marion
zullen regelmatig bij elkaar in de groep gaan kijken en er zullen
gezamenlijke activiteiten met de kinderen en hun ouders gaan
plaatsvinden.
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Juni 2018
Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

1
Schoolfotograaf

2

3

4

5

6
08.45 – 09.00 groep 3
leesinformatie voor
ouders

7

8

9

10
Maastrichts Mooiste

11

12

13
Studiedag

14

15

16

17

18
Schoolreisje

19

20

21

22

23

24

25
Portfoliogesprekken

26
Portfoliogesprekken

27
Portfoliogesprekken

28
Portfoliogesprekken

29
Portfoliogesprekken

30
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Schoolzaken
Gymlessen
De kinderen maken op de basisschool een enorme
ontwikkeling door van een spontaan bewegende kleuter tot een
beginnende puber in een veranderend lichaam. Een kind doet
gedurende de basisschoolperiode veelzijdige ervaringen op in
bewegen en breidt zijn mogelijkheden spelenderwijs uit.
De groepen 4 t/m 8 hebben op dinsdag gymnastiek in de gymzaal
aan de Beeldsnijdersdreef. De kinderen hebben hiervoor een
gymbroek, gymschoenen (met witte zool) en een T-shirt (geen
hemdjes zonder mouwen) nodig in een aparte (rug)tas, géén plastic
zakken! Indien de kinderen hun gymspullen niet bij zich hebben,
blijven ze op school met een vervangende opdracht.
Het is niet de bedoeling dat de gymspullen op school blijven, i.v.m.
hygiëne en het eventueel zoekraken van kledingstukken e.d.
De kleuters en groep 3 gymmen in de speelzaal op school en
hebben klittenband gymschoenen en gymkleding nodig, die zij
zelfstandig kunnen aan en uitdoen.

Muzieklessen
Muziek is een cultuurgoed en heeft een belangrijke plaats in de
samenleving. Wij vinden het heel belangrijk dat onze kinderen
kennis maken met alle facetten die muziek te bieden heeft door
hen kennis, inzicht en vaardigheden te laten verwerven. Op dinsdag
komt er een vakleerkracht op school voor de muzieklessen, deze
worden verzorgd door Juf Corrie Deckers.
Toon je Talent
Naast alle leeractiviteiten is het ook belangrijk dat kinderen zich
creatief ontwikkelen. Naast de handvaardigheidlessen in de klas, zal
in iedere groep, gedurende 6 weken, onder leiding van een
kunstenaar aan de slag gaan. Dit kan zijn op het gebied van drama,
muziek, beeldende vorming en/of dans. Aan het eind van de
periode bent u van harte welkom om het eindresultaat van uw kind
te komen bekijken.

Beweegkriebels
Voor de kinderen in groep 1, 2 en 3 is het mogelijk om op
vrijdagmiddag van half 1 tot kwart over 1 mee te doen met de les
Beweegkriebels. Deze les wordt aangeboden door de gemeente
en de kinderen kunnen hier geheel vrijblijvend aan deelnemen.
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Juli 2018
Zondag
1

8

Maandag

Dinsdag

Woensdag

2
Afscheidsweek groep 8

3
Afscheidsweek groep 8

4
Afscheidsweek groep 8

5
Afscheidsweek groep 8

08.45 – 09.00 groep 3
leesinformatie voor
ouders
11

9

10

Zomervakantie

15

16

Zomervakantie

17

22

23

24

Zomervakantie

29

18

30

17:00 Afscheid groep 8

12

13

14

Zomervakantie

19

20

21

Zomervakantie

27

Zomervakantie

31

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

26

Zomervakantie

Zaterdag
7

Zomervakantie

25

Zomervakantie

Vrijdag
6
12:00 uur Gezamenlijke
afsluiting en start van de
vakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Donderdag

Zomervakantie
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28

Zomervakantie

Jeugdgezondheid
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de
lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen
van 4 tot 18 jaar. Zij nodigen uw kind regelmatig uit voor een
gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over
opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij hen
terecht. Het team JGZ werkt nauw samen met school en met
andere organisaties in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Gezondheidsonderzoek: Uw kind wordt uitgenodigd voor een
onderzoek rond de leeftijd van 5 en 10 jaar. Tijdens het onderzoek
wordt er gekeken naar de groei, motoriek, spraak en sociaalemotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen, probeert de
GGD eventuele problemen op tijd op te sporen en helpen te
voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft,
kijken zij samen met u wat daarvoor nodig is. Er wordt nauw
samengewerkt met andere organisaties binnen het CJG. De
onderzoeken vinden plaats in het CJG, op school of bij de GGD Zuid
Limburg. U als ouder/verzorger kent uw kind vaak het beste. Om te
weten of er dingen zijn waar extra op gelet moet worden, wordt er
van tevoren gevraagd een vragenlijst in te vullen. Hierin komen
allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard wordt er
zorgvuldig om gegaan met alle persoonsgegevens van u en uw kind.

In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste
twee inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof,
mazelen, rodehond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar
worden bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.
U ontvangt een oproep voor de gratis prikken. Deelname is niet
verplicht. Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw
kind? Is er sprake van leerproblemen of andere problemen? Dan
kunt u contact opnemen met het Team JGZ. Zij helpen u graag!
Contact
Team JGZ Maastricht
Tel.: 043 8506695, iedere werkdag van 09.00-12.30 uur
Infojgz.maastricht@ggdzl.nl
www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-engezondheid/jeugdgezondheidszorg
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