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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:
- Van de coördinatoren voor- en
vroegschoolse educatie
- DENO project
- Opening de Tune
- Vergroenen van schoolpleinen
- Koos de Vuilnisman
- Moerdijk schoon de lente in!
- Zonder Boer Geen Voer!
Van de coördinatoren voor- en
vroegschoolse educatie
Wij zijn nog druk bezig met de voorbereidingen van
de VVE conferentie op woensdag 7 maart. Wanneer
deze nieuwsbrief uitkomt, is het al bijna zover.
Tijdens deze middag willen we op interactieve wijze
de mensen van de peuteropvang, de basisschool en
alle betrokken partners met elkaar in contact brengen.
In gesprek gaan over actuele onderwerpen en
samen tot concrete afspraken komen,
dat is het doel van deze middag.
We hopen hiermee de voorschoolse en vroegschoolse
educatie binnen onze gemeente naar een hoger niveau
te tillen. Daardoor verloopt de doorstroom van kinderen
naar de basisschool soepeler en kan er sneller en
eerder een passend onderwijs worden aangeboden
aan onze kinderen.
Wij moeten de voortgang van dit proces ook monitoren.
Daarom zijn wij bezig met het samenstellen van een
passende monitor, om te kijken of het VVE aanbod
binnen de gemeente Moerdijk het gewenste
resultaat oplevert.
Hierover informeren wij u op een later moment.
Helaas gaat Leontine Ouwerling per april haar
werkzaamheden als VVE coördinator (voor de
voorscholen) neerleggen.
Er wordt op dit moment gezocht naar een
vervanger voor haar werkzaamheden.
Tot die tijd kunt u met alle vragen rondom VVE terecht
bij Jennyfer Heijden via j.heijden@dewaarden.nl

DENO project
Op donderdag 1 maart gaat het Doe Effe Normaal
(DENO) project weer van start. In 2018 nemen hier 17
scholen aan deel. Wethouder Zwiers opent het project
op basisschool Het Palet.
Het DENO-project is bedoeld om kinderen uit groep 8
voor te bereiden op de overgang naar de middelbare
school. Daarom krijgen de leerlingen vijf gastlessen:
1. Fysieke en mentale weerbaarheid door Doyo;
2. “Veilig online” door Halt;
3. “Weet wat je eet” door TWB;
4. “Omgaan met zakgeld” door
Kredietbank West-Brabant;
5. “Seksuele voorlichting en puberteit”
door GGD West-Brabant.
Het DENO-project wordt afgesloten op
donderdagavond 29 maart. Alle leerlingen en hun
ouders zijn uitgenodigd voor deze afsluitingsavond,
waar ze kunnen kijken naar het theateroptreden
Assepester en een bezoek kunnen brengen aan
de DENO-markt. Ook mag elke klas een spandoek
meenemen; de klas met het spandoek waarop het
DENO-project het beste is uitgebeeld, wint een prijs.
Opening de Tune
Sinds 1 januari werken de combinatiefunctionarissen
op het gebied van sport, jongerenwerk en cultuur
samen in één team bij Sport en Welzijn Moerdijk.
De combinatiefunctionarissen gaan werken aan het
project meerMoerdijk, waarbij gericht activiteiten
worden aangeboden aan verschillende doelgroepen
binnen de gemeente. Ze werken gebiedsgericht,
de combinatiefunctionarissen gaan dus vanuit de
verschillende dorpen en steden van de gemeente
werken, zodat contact met inwoners laagdrempelig
is. Natuurlijk blijft het jongerencentrum behouden;
in januari is het jongerencentrum verbouwd en
donderdagmiddag 8 februari heeft wethouder
Schoneveld de Tune heropend en hiermee de aftrap
gegeven voor de start van team meerMoerdijk.
Meer informatie kunt u vinden op www.meermoerdijk.nl
daarnaast kunt u een email sturen
naar info@senw-moerdijk.nl.
Hieronder staan een aantal foto’s van de opening.

Vergroenen van schoolpleinen
In onderstaande link kunt u informatie vinden over het
vergroenen van schoolpleinen inclusief de link naar
een leuk filmpje. Wij gaan als gemeente Moerdijk
graag in gesprek met scholen om tot een gemeentelijk
pilotproject te komen.
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/januari/
brabantse-schoolpleinen-gaan-groen-kleuren.aspx
Koos de Vuilnisman
De gemeente biedt alle basisscholen dit voorjaar de
mogelijkheid om gebruik te maken van een gastles van
Koos de Vuilnisman. Theodoor Braaksma treedt tijdens
zijn gastlessen in zijn karakter als Koos de Vuilnisman
en zorgt voor kostelijk spektakel. Koos is een coole
gozer die alles van afval weet. Hij maakt een les over
afval tot een geweldige en leerzame interactieve
belevenis. Niet alleen afval en recycling komen aan
bod, maar ook rekenen en taal. Iedereen beleeft
een plezierige ochtend of middag, omdat Koos een
wervelende “show” maakt van een voor sommigen saai
onderwerp. Hij leert de leerlingen spelenderwijs hoe je
het beste afval kunt scheiden.
Theodoor Braaksma neemt binnenkort contact op voor
het inplannen van de gastles met de scholen.
De eerste gastlessen hebben reeds plaatsgevonden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
chantal.goos@moerdijk.nl.

Zonder Boer Geen Voer !
In de nieuwsbrief van oktober 2017 is er aangekondigd
dat in het voorjaar 2018 de tentoonstelling ‘Zonder boer
geen voer’ in de gemeente Moerdijk wordt aangeboden.
Onderdeel van deze tentoonstelling is een bijzonder
scholenprogramma voor de groepen 5/6 over het
belang van de agrarische sector voor ons dagelijks
leven, waarvoor 11 scholen hun belangstelling kenbaar
hebben gemaakt. Naast het scholenprogramma kan
men de tentoonstelling ook op eigen gelegenheid
bezoeken. De tentoonstelling is te bezoeken op een
tweetal locaties. Vanaf 14 maart tot 9 mei 2018 zal de
expositie Zonder boer geen voer gratis te bezichtigen
zijn bij de Kinderboerderij ‘De Dierenploeg Vlimmeren
1 in Zevenbergen. De openingstijden van de expositie
zijn op de woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
13.30-16.30 uur. Na 9 mei 2018 zal de tentoonstelling
verhuizen naar het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum
Stoofdijk 1a in Klundert. Ook hier zal de expositie
Zonder boer geen voer gratis te bezichtigen zijn.
De openingstijden van het Nationaal VlasserijSuikermuseum zijn woensdag van 9.30 - 17.00 uur en
op zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.

Moerdijk schoon de lente in!

De gemeente
Moerdijk gaat
weer Schoon
de lente in!
en dat betekent
dat uw school
zich weer op
kan geven
voor de jaarlijkse zwerfvuilactie.
De landelijke Opschoondag wordt gehouden
op 24 maart. We sluiten als gemeente aan bij dit
landelijke initiatief. Vanaf 19 maart kunt meedoen met
Moerdijk schoon de lente in!
Als school mag u zelf bepalen op welke dag u
schoon wilt gaan maken. Veel scholen kiezen
woensdag 21 maart. 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
- TWB Thuiszorg met Aandacht
- Stichting Surplus Welzijn
- Gemeente Moerdijk
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