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Kalender
Vrijdag 21 december:
Ma. 24 dec.- vrij. 4 jan:
Maandag 7 januari:

Kerstviering
Kerstvakantie
Nieuwjaarsviering (mentorles)

Belangrijke info
Kerstviering mét iemand van thuis erbij!
Vrijdag 21 december vieren we graag samen met de leerlingen én met u Kerstmis. Dit gaan we doen met een gezamenlijk
kerstontbijt. Tijdens dit ontbijt zal ook het tweede project, thema vluchtelingen, door de leerlingen worden gepresenteerd. We
zouden het erg fijn vinden als er van elke leerling een ouder, verzorger, broer, zus of ander familielid kan komen. U bent welkom
om 10.00 uur. Het ontbijt zal ongeveer een uurtje duren. Mogelijk sluiten er nog wat externe gasten aan…..
GGD-training
De GGD biedt een training voor ouder(s)/verzorger(s) aan: “Beter omgaan met pubers”. Op de tweede pagina vindt u hier meer
informatie over. Ook kunt u op die pagina terugvinden hoe u in contact kunt komen met de GGD.

Actualiteiten

Trots op!!

Nieuw rooster
Maandag 26 november is het nieuwe rooster ingegaan – wij zijn gestart met periode 2
van de TTV. Nieuw zijn de ondersteuningsuren: op dinsdag kunnen leerlingen die dit
willen extra les krijgen voor het vak Nederlands en op donderdag geldt dit voor de
vakken rekenen en wiskunde. Ook staat er vanaf nu LOB op het rooster: deze les gaat
over loopbaanoriëntatie en wordt gecombineerd met de lessen STUVA:
studievaardigheden (leren leren). Op dinsdag zal er wekelijks (of om de week) uit elke
klas een leerling mee mogen gaan naar onze moestuin: meneer Hassink begeleidt dit
en zal het 3de en 4de lesuur met leerlingen naar de moestuin fietsen.

De leerlingen van klas 2A die een
muzikale rap hebben gemaakt tijdens
de muzieklessen op het KWII-college!!

Schakel-leerlingen
Deze periode is er aantal leerlingen dat al gaat oefenen op de eigen thuisschool! Er
wordt geoefend op Campus 013, Reeshof College en De Rooi Pannen. Dit oefenen
wordt goed begeleid door de zgn. schakelcoach van de thuisschool i.s.m. de eigen
mentor bij de TTV.
Project 2: vluchtelingen
De leerlingen zijn op maandag- en woensdagmiddag volop bezig met het nieuwe
project - vluchtelingen. Elke klas heeft een gastles gehad vanuit vluchtelingenwerk:
het was erg indrukwekkend om de ervaringen te horen en vragen te mogen stellen
aan een Syrische vluchteling. Het eindproduct van dit project zal een krant zijn waarin
allerlei informatie over dit thema te vinden is.

Wist u dat?.....







We de R&W-training hebben afgerond met een les Krav
Maga bij Extreme Sports (zie foto)?
Klas 1A en 1B twee workshops hebben mogen volgen bij het
Ontdekstation (zie foto)?
Alle klassen onlangs zijn gaan squashen tijdens de gymles
(zie foto)?
De politie pas langs is geweest bij de TTV? Twee agenten
hebben een gastles verzorgd en de leerlingen mochten alles
vragen wat ze wilden weten!
Er een gastles economie is gegeven door een docent van het
Beatrix College?

Cursus Beter omgaan met pubers
Pubers. Soms zijn ze verfrissend en ontwapenend, soms ook humeurig of dwars. Hoe gaat u hier als
ouder het beste mee om en hoe pakken andere ouders dit aan? Dit en meer komt aan bod in de
cursus ‘Beter omgaan met pubers’.
Zowel pubers als ouders moeten hun weg vinden in deze soms woelige periode. Veel ouders hebben
behoefte aan informatie en advies. De cursus voorziet in deze behoefte, ouders kunnen hun kennis
en vaardigheden uitbreiden.
Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus is bedoeld voor vaders en moeders met pubers van 10 tot en met 18 jaar.
Inhoud van de cursus
De volgende thema's komen aan bod:
·
veranderingen in de puberteit;
·
positieve aandacht en manieren van opvoeden;
·
zelfvertrouwen en zelfbeeld;
·
ruzie voorkomen, luisteren naar je puber;
·
ruzie oplossen, onderhandelen en praten met je puber;
·
grenzen stellen en straffen;
·
experimenteren met roken, alcohol, drugs of seksualiteit;
·
mogelijkheden voor hulp en ondersteuning van het Centrum Jeugd en Gezin.
Meer informatie en aanmelden
Met vragen over deze cursus kunt u bellen naar 0900 463 64 43.
Met vriendelijke groet,
Tirzah Besemer
Jeugdverpleegkundige team Ringbaan West
Toegangsmedewerker Zorgvlied/Blaak
Werkdagen:
Maandag, dinsdag (tot 14.45) en donderdag.
T: 06-53145933/ 088-3686802
E: t.besemer@ggdhvb.nl
I: www.ggdhvb.nl
Gezondheid telt!

