
 
Nieuwsbrief 2 november 2022 
 
Nationaal schoolontbijt 
Dit keer een bijlage bij de nieuwsbrief. Naast ons dagelijks gratis schoolontbijt, doen we ook mee 
met het nationale schoolontbijt op woensdag 9 november.  
De kinderen hoeven geen 4 B’s mee te nemen (bord, beker, bestek, bakje).  
 
Sinterklaas en hulpouders 
Sinterklaas komt al over 11 dagen weer aan in Nederland. Om dit feest goed te kunnen vieren is wel 
wat voorbereiding nodig.  
We kunnen op verschillende momenten hulp gebruiken om er een geweldig feest voor de kinderen 
van te maken.  
 
Op maandag 7 november vanaf 20.00 uur gaan we versiering voor de school knutselen. 
Op vrijdag 11 november vanaf 20.00 uur gaan we de school versieren.  
 
Vele handen maken licht werk. Ook als u maar een uurtje kunt helpen bent u van harte welkom. 
Komt u ook helpen?  Stuur dan een mail naar marjon.kleefstra@touwladder.unicoz.nl  ,  zodat we 
weten wie we kunnen verwachten. 
 
Nogmaals de uitnodiging voor de 3D workshop 
Op de Touwladder werken we met 3D onderwijs. Voor de coronatijd konden we ouders via 
informatie avonden wat meer uitleggen over wat dat nu precies inhoudt. 
Er zijn nu best wat ouders die deze informatie missen.  
Op dinsdagavond 8 november van 19.45 tot 21.15 uur is er daarom weer een workshop 3D 
onderwijs. 
We geven theoretische achtergrond en laten zien en ervaren hoe je geel, rood of blauw kunt werken. 
U bent van harte welkom via de hoofdingang. 
 
Gratis webinar van Kwadraad 
Belangrijker dan leerprestaties op school, voor succes en geluk in het leven, blijken sociale 
vaardigheden en veerkracht te zijn. We bespreken hoe je als ouders je kind kunt helpen stevig in zijn 
of haar schoenen te staan.  
Naast achtergrondinformatie over weerbaarheid en veerkracht, geven we tips hoe je deze 
vaardigheden met je kind kunt oefenen.  
Wat leer je in het webinar?  
We hebben het o.a. over:  
• Hoe kun je het zelfvertrouwen van je kind vergroten?  
• Hoe leer je je kind op een goede manier voor zichzelf op te komen?  
• Hoe leer je je kind om te gaan met boosheid als het samenspelen anders . gaat dan het wil?  
• Hoe stimuleer je het maken van vrienden?  
Voor wie?  
Voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar uit Zoetermeer. Praktische informatie  
Woensdag 16 november 2022 van 09:15 – 10: 30 uur. Het bijwonen van het webinar is gratis.  
 
Informatie of aanmelden  
Mail naar meerpunt@zoetermeer.nl, vermeld de naam van de basisschool in de mail.  
Het webinar wordt aangeboden door het Opvoedadviespunt (van Kwadraad binnen InZet) en het 
Meerpunt. 
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