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Voor u ligt de nieuwsbrief jeugd en onderwijs van de
stuurgroep jeugd en educatie.
In deze nieuwsbrief leest u meer over:
- Voor- en vroegschoolse educatie
- Het Doe Effe Normaal (DENO) project
- Jongeren gemeenteraadsdag
- Week van ons water
- Stichting Leergeld
- Moerdijk schoon de lente in!
Voor- en vroegschoolse educatie
Inmiddels zijn wij, Jennyfer Heijden en Leontine Ouwerling, als kersverse VVE-coördinatoren, van start gegaan en hebben wij voor het komend jaar doelstellingen
geformuleerd om het aanbod van VVE en de aansluiting
tussen Voor- en Vroegschool verder te verbeteren .
Binnenkort brengen wij alle scholen en Kinderopvangorganisaties die VVE bieden binnen de gemeente Moerdijk een bezoek om nader kennis te maken en van u te
vernemen welke vragen/ opmerkingen er leven op de
werkvloer.
Wij zijn natuurlijk ook benieuwd naar de stand van
zaken rondom VVE op scholen en kinderopvang op dit
moment. Vragen als: “Is er een beredeneerd aanbod
aanwezig, welk leerlingvolgsysteem wordt er gehanteerd, is er voldoende ondersteuning voor zorg/VVE
leerlingen en wordt er gewerkt met een plan van aanpak op de Voorscholen,” komen o.a. aan bod komen
tijdens ons bezoek.
Wij kijken uit naar een nadere kennismaking!
Jennyfer Heijden
j.heijden@dewaarden.nl
Leontine Ouwerling l.ouwerling@kindercentraderoef.nl
Doe effe normaal project
Van 8 maart t/m 6 april vindt weer het Doe Effe Normaal
project plaats. Het doel van dit project is om kinderen
in groep 8 voor te bereiden op de overgang naar de
middelbare school. Dit gebeurt door middel van
5 gastlessen:
1. Fysieke en mentale weerbaarheid door Doyo
2. “Veilig online” door Halt
3. “Weet wat je eet” door Ookthuis
4. “Omgaan met geld” door Kredietbank West-Brabant
5. “Seksuele voorlichting en puberteit”
door GGD West-Brabant
De opening van het project vindt plaats op de
Kennedyschool en Julianaschool in Fijnaart.
De opening wordt verzorgd door Kredietbank WestBrabant en wethouder Schoneveld. De afsluiting van
het project is op donderdagavond 6 april, waarbij de
kinderen een theatervoorstelling krijgen aangeboden
en een informatiemarkt kunnen bezoeken in de
Moerdijkzaal van het gemeentehuis.

Jongerengemeenteraadsdag
Op 23 februari vindt de jongerengemeenteraadsdag
plaats in samenwerking met ProDemos.
30 jongeren van het Markland College zijn de hele dag
op het gemeentehuis aanwezig. Zij bedenken projecten
met het thema: cultuur/monumenten aantrekkelijk
maken voor jongeren. Van 16.00 -18.00 uur is de
openbare vergadering, waarbij er gestemd wordt
over de projectvoorstellen. Het winnende project
wordt uitgevoerd door gemeente Moerdijk,
die hiervoor € 1.500 beschikbaar stelt.
Week van ons water
Dit jaar is de landelijke ‘Week van ons water’ van
vrijdag 12 mei tot en met zondag 21 mei. Ook de
gemeente Moerdijk heeft zich weer aangesloten bij
deze week om met veel enthousiasme activiteiten rond
het thema water te organiseren. Voor alle inwoners,
bedrijven en in het bijzonder: leerlingen van de
basisscholen. We doen dat samen met de andere
gemeenten uit de regio Midden- en West-Brabant en
natuurlijk doet ook Waterschap Brabantse Delta mee.
Verscholen achter onze dijken vinden we schoon
drinkwater uit de kraan vanzelfsprekend. Maar dat is
het natuurlijk niet. Er komt heel wat bij kijken om water
schoon te houden en ons land droog.
Wat dan? De Week van ons water is een mooi
moment om uw leerlingen op een leuke manier kennis
te laten maken met wat er zoal komt kijken om het
water schoon te houden en wat er voor nodig is om
droge voeten te houden. Een greep uit het programma
dat wij uw leerlingen kunnen aanbieden:
• Gastlessen ‘Water’ in de klas (voor groepen 5/6 & 7/8)
De geheel verzorgde gastles water wordt gegeven
door medewerkers van gemeente Moerdijk.
In een uur vertellen ze van alles over het
water(beheer) binnen onze gemeente.
Tijdsduur per klas: circa 1 uur tot 1,5 uur.
• Kijkje nemen in het riool in de straat voor de school
(voor groepen 5/6 en 7/8)
Onder begeleiding kunnen de schoolkinderen in
groepjes vanuit onze rioolservicebus een kijkje in het
riool nemen. Dit is te combineren met aansluitend een
gastles. Tijdsduur per klas: circa 1 tot 1,5 uur.
• Slootonderzoek in de buurt van school (groepen 5/6)
In het slootonderzoek scheppen de schoolkinderen
onder begeleiding waterdiertjes om te onderzoeken.
Tijdsduur per klas: circa 1 tot 1,5 uur.
• Langste Watertekening ter wereld (alle groepen)
Regionale recordpoging voor de langste
watertekening ter wereld.
>>>

• Bezoek aan Interactieve tentoonstelling over
Het Riool Leeft
Interactieve en educatieve tentoonstelling op het gemeentehuis in Zevenbergen
Kortom… genoeg leuke, originele en leerzame
activiteiten. We hopen dat u er enthousiast van
bent geworden. Binnenkort krijgt u van ons een
aanmeldformulier om uw klas aan te melden
voor een activiteit.
Heeft u vragen, tips of ideeën hierover?
Neem dan contact op met Steven Vischer,
e-mail steven.vischer@moerdijk.nl of telefoon 140168.
Wij hopen u en uw leerlingen te mogen ontmoeten
tijdens de ‘Week van ons water’!
Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Noord-West Brabant stelt zich ten
doel om kinderen uit Moerdijk de mogelijkheid te bieden om mee te doen met verschillende activiteiten. Met
deze steun kunnen de kinderen deelnemen aan verschillende schoolactiviteiten en krijgen ze de
mogelijkheid om net zoals de andere leerlingen met
een fiets naar school te gaan en het huiswerk thuis op
de computer te maken. Een beroep op de bijzondere
bijstand of een andere voorziening is soms bovendien
niet of niet tijdig mogelijk.
Annelieze Heijliger van stichting leergeld neemt
binnenkort contact op met alle basisscholen in de
gemeente Moerdijk om iets te komen vertellen over
deze stichting. Het zou fantastisch zijn wanneer er
een goede samenwerking tot stand komt zodat alle
kinderen kunnen meedoen en meetellen.

Moerdijk schoon de lente in!
De gemeente Moerdijk gaat weer Schoon de lente in!
Dat betekent dat uw school zich weer op kan geven
voor de jaarlijkse zwerfvuilactie. De landelijke dag
wordt gehouden op 25 maart. We sluiten als gemeente
aan bij dit landelijke initiatief. Vanaf 25 maart kunt u
meedoen met Moerdijk schoon de lente in!
Als school mag u zelf bepalen op welke dag u schoon
wilt gaan maken. Per mail ontvangt u binnenkort een
aanmeldingsformulier. Daarop kunt u aangeven
wanneer uw school in actie komt. De gemeente regelt
dan handschoenen, vuilniszakken en iets lekkers en
zorgt dat het verzamelde afval wordt opgehaald.

Colofon

Dit is een nieuwsbrief van de stuurgroep jeugd
en educatie. Deze stuurgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van::
- Stichting De Waarden
- Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant
- Borgesiusstichting
- Stichting Markland College
- Kindercentra De Roef B.V.
- Kinderopvang De Zeven Dwergen
- GGD West-Brabant
- Stichting Thuiszorg met Aandacht
- Stichting Surplus Welzijn
- Gemeente Moerdijk
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