
 

 

 

Kennismakingsgesprekken  

Op dinsdag 10 en donderdag 12 september aanstaande vinden de 
kennismakingsgesprekken plaats. 

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen in de week van 2 september een formulier mee. 

Het is de bedoeling dat u dit formulier thuis samen met uw kind(eren) invult. Wij willen u 

vragen dit formulier mee te nemen naar het kennismakingsgesprek. Het is de bedoeling 

dat dit formulier samen met de leerkracht besproken wordt tijdens het gesprek. 

De uitnodiging voor het kennismakingsgesprek heeft u inmiddels ontvangen. 

 
Gevonden voorwerpen 

Er liggen nog een hoop spulletjes bij de gevonden voorwerpen. Dit gaat van een jasje tot 

aan drinkbekers. We laten deze spulletjes nog een week liggen om opgehaald te worden. 

Vrijdag 6 september zullen deze richting een goed doel gaan. 

 

Sociale Vaardigheidstraining 
Er gaat 7 november  voor kinderen uit de groepen  6, 7 en 8 van de basisschool in de 

gemeente Rucphen een Sociale Vaardigheidstraining van start.  

Bij deze training leert een kind op een fijne manier met andere kinderen om te gaan. De 

onderwerpen waaraan ze werken zijn bijvoorbeeld: hoe krijg ik meer zelfvertrouwen, hoe 

maak ik contact met andere kinderen, hoe ga ik om met moeilijke situaties of hoe zeg ik 

‘nee’ als ik iets niet wil? Dit gebeurt in bijeenkomsten met andere kinderen.  

 
Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten en twee ouderavonden.  

De training wordt door twee jeugdprofessionals gegeven. Deze vinden plaats in Agora, 

Rucphense Vaartkant 2b in Rucphen 

 

De training wordt op donderdagmiddag van 15:30 uur tot 16:45 uur gegeven. 

U kunt een kind tot 11 oktober aanmelden voor deze training via jeugd@rucphen.nl of 
telefonisch 0165-349990. 

Na de aanmelding vind een intakegesprek plaats. U ontvangt dan ook het overzicht met 

de trainingsdata. Wanneer u vragen hebt over de training, kunt u ook altijd even mailen 

of bellen. 

 

Er zijn aan deze training geen kosten verbonden.  
 

 

Estrella’s 

Vind jij dansen, muziek en bewegen ook zo leuk? 

En dan ook nog eens samen met leeftijdgenootjes, klasgenootjes en vriendinnen…? 

Kom dan bij de Estrella’s, de majorette vereniging van Sprundel.  

Wij zouden graag een nieuwe groep op willen starten en zoeken daarom nieuwe leden.  
Wij organiseren wij op dinsdag 03, 10, 17 en 24 september een inlooptraining, in de 

gymzaal van de trapkes van 17.30 tot 19.00 uur.  

Je mag dan gratis komen mee trainen om kennis te maken met de majorette. De 

trainingen worden verzorgd door een professionele instructrice.  

 

 

                           Augustus 2019 
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Bevers zijn kinderen van de jongste speltak van scouting,  5 tot 7 jaar. Elke 
zaterdagochtend hebben ze veel plezier samen in Hotsjietonia,het (fantasie)dorp van de 
bevers. 
Wij zijn te vinden op sportpark ‘de molenberg’: 
Sprundelseweg 34F. 
4715 RC in Rucphen 
 

Voor meer informatie kijk op onze site www.scoutingsprundel.nl of mail naar 
info@scoutingsprundel.nl 

 
 

 

 

 

Bijlage 1: Sociale Vaardigheidstraining 

http://www.scoutingsprundel.nl/
mailto:info@scoutingsprundel.nl

