
 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
Het jaar 2021 is bijna voorbij. Een jaar waarin er weer veel is gebeurd. Als we terugkijken dan is het 
jaar voorbijgevlogen. Binnen het team en binnen de gezinnen op school kwam er verdriet en was er 
moeite. Dat kan ook juist in deze dagen weer zo naar boven komen. Daarom juist in die gezinnen 
heel veel kracht toegebeden.  
Afgelopen vrijdag konden de kinderen in de klas toch het kerstfeest vieren. Er werd stil gestaan bij 
de blijde boodschap van kerst. Ook als het nu soms moeilijk en donker voelt mogen we weten dat de 
Here Jezus is gekomen voor ons. Wat een blijde boodschap die we allemaal mogen horen en die we 
mogen meenemen in ons hart.  
Mede namens het team wens ik u gezegende kerstdagen waarin de blijde boodschap gehoord mag 
worden met onze oren maar ik wens u ook toe dat het met het hart geloofd mag worden dat die 
boodschap ook voor u, jou en mij is.  
 

 
 
Bereikbaarheid in de vakantie 
Vanaf vrijdag 24 december hopen we als team te gaan genieten van de vakantie. In noodgevallen 
kunt u contact opnemen met mij via mijn mobiele nummer: 06-44695608. Via mail zijn we ook 
bereikbaar maar dit wordt niet dagelijks gelezen (zeker niet in de week tussen kerst en oud & 
nieuw). 
 
Schoolplein in de vakantie 
Wilt u in de komende twee weken mee kijken of er geen bijzondere dingen op en rond de school 
gebeuren? Bij calamiteiten willen we u vragen om dit te melden bij de wijkagent. 
 



 

Nieuwe leerlingen 
In de achterliggende tijd zijn Fien Koenen en Jonathan Hop 4 jaar geworden en dus gestart bij ons op 
school. Fien en Jonathan we wensen jullie een fijne en goede tijd toe bij ons op school. 
 
Corona 
Wij hopen en bidden dat het mogelijk is dat de scholen gewoon open gaan op 10 januari. Mocht dit 
toch niet zo zijn dan zult u in de week van 3 januari daar een bericht over ontvangen.  
 
Even voorstellen CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn) 
Graag stellen wij ons even aan jullie voor. 
 
Wij zijn Henriëtte de Been en Ellen Smithuis, beiden jeugdverpleegkundigen bij Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin te Apeldoorn (CJG Apeldoorn). 
Veel ouders kennen Henriëtte de Been al van het consultatiebureau 0-4 jaar en mij, Ellen Smithuis, 
voor 2 jaar nu op de Rehobothschool en Pr. Willem Alexander school en de Fruytier. 
 
De visie van het CJG is dat we als Integrale jeugdverpleegkundige aanwezig zijn van 0-18 jaar 
Betrokken bij de ouders van geboorte tot jong volwassenen. We volgen en ondersteunen u en uw 
kinderen in de groei/ontwikkeling en opvoeding. Hopende dat de drempel hierdoor laag is en blijft 
om bij ons te rade te gaan voor vragen en advies.  
Zodoende komt het dat jullie ons beiden gaan zien op het consultatiebureau en op school en dat we 
voor jullie bereikbaar zijn met eventuele vragen. 
 
Komend jaar hopen we weer bij jullie op de scholen te komen voor de gezondheidsonderzoeken 
voor 5- en 11 jarigen. 
 
Wat doen we dan zoal bij deze leeftijden: 
5 jr : 
- We nemen de visus test en en gehoor test af. We wegen en meten uw kind in zijn ondergoed. 
- Daarnaast stellen we u en uw kind vragen over de gezondheid en ontwikkeling en geven 
desgewenst advies. We hopen dan ook antwoord van uw kind te krijgen op sommige vragen om zo 
ook de taal mee te kunnen nemen. 
 
11 jr 
- We wegen en meten uw kind in zijn ondergoed. 
- Daarnaast stellen we uw kind vragen over zijn gezondheid en ontwikkeling. 
- We bespreken een aantal onderwerpen betreffende de gezondheid en geven voorlichting zoals; 
beeldscherm gebruik, voeding, beweging, slapen, puberteit, en middelen gebruik. 
 
De bedoeling is dat de jeugdige zoveel mogelijk zelf aan het woord is. 
Mochten er onderwerpen zijn die u liever niet bespreekt waar uw kind bij is wilt u dit dan aangeven. 
Dit kan op de formulieren die bij de afspraak aan u toegezonden wordt en die u meeneemt naar de 
afspraak. Of maak het even kenbaar voor we het gesprek ingaan. 
 
We kunnen altijd nog een extra contactmoment invoeren op een moment en tijd wat u schikt. 
 
Bereikbaarheid 



 

Heeft u vragen waar u eventueel van gedachten over wilt wisselen, of zorgen die u eventueel met 
ons wilt bespreken dan kunt u die ook via de mail aan ons sturen. 
We proberen deze binnen 48 uur te beantwoorden. 
 
Geef in de mail uw naam, naam van uw kind met geboortedatum, in het kort de zorgvraag en hoe 
we u het beste kunnen bereiken. 
Mailbox: jgzuddel@cjgapeldoorn.nl 
 
De school heeft onze gegevens ook dus daar kunt u zich ook altijd melden. 
 
We wensen een ieder alvast fijne feestdagen en een mooi en gezond nieuwjaar. 
 
Graag tot ziens 
Henriëtte & Ellen 
 
Agenda 

20 december – 7 januari Kerstvakantie  

24 januari – 3 februari Toetsweken Graag in deze weken geen afspraken plannen 
waardoor kinderen dagen/dagdelen missen 

4 – 7 februari Studiedagen team Kinderen zijn van vrijdag tot en met maandag 
vrij 

10 en 15 februari Rapportgesprekken  

 

Tot slot 

Aan het eind van deze nieuwsbrief rest mij u mede namens het team een goede vakantie toe te 

wensen.   

 

Hartelijke groet, 

Colinda van Milligen 
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