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Leren door te doen
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, wordt volgende week
(28 november  t/m 2 december) voor leerjaar 1,2 en 3 
de DOE-week georganiseerd met daarin verschillende
activiteiten  en zijn er geen reguliere lessen. De activiteiten
vinden zowel op school als buiten school plaats. Deze week
bespreken de mentoren het programma in de mentorles en
vanaf woensdag 25 november vinden leerlingen het
programma in de Magister agenda. De leerlingen van 
leerjaar 4 hebben in deze week de CT-week. 
Veel  succes allemaal!

DOE-WEEK

Zet 'm aan
Goed verlicht zijn is van levensbelang. Niet alleen voor
automobilisten, maar zeker ook voor fietsers. Nog veel te
vaak gaan fietsers niet goed verlicht door het verkeer en dat
zorgt voor gevaarlijke situaties. De kans op een aanrijding
neemt zelfs met 20% af met goede fietsverlichting. Dus wij
zeggen: check fietsverlichting en zorg ervoor dat deze
aanstaat! Vooral nu de donkere maanden eraan komen.

FIETSVERLICHTING

STAGE LEERJAAR 4
Ervaring in het echt

Leerjaar 4 gaat in de week van maandag 5 tot en met
vrijdag 9 december stage lopen bij een zelf gekozen bedrijf.

Een stage is een goede manier om kennis te maken met
het bedrijfsleven en alles wat je geleerd hebt in de praktijk te
brengen. Het is ook een handige manier om te ervaren wat
wel of juist niet leuk is aan bepaald werk. Het helpt om beter

te ontdekken waar je in de toekomst naartoe wil.  



AGENDA
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DOE-WEEK
28 november t/m
2 december

CT-WEEK
28 november t/m 
2 december

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 5 december
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Mijn naam is Iris Hollemans en ik ben jeugdverpleegkundige
van de GGD.. Als jeugdverpleegkundige houd ik mij bezig 
met de mentale, lichamelijke en psychosociale 
gezondheid/ontwikkeling van de leerlingen op het voortgezet onderwijs, 
zo ook op het Reeshof College. Dit houdt in dat ik aansluit bij de 
ondersteuningsoverleggen op school en gesprekjes voer met 
de leerlingen op indicatie en na de screenings in de 2e klas.
Leerlingen (en ouders) kunnen veel vragen hebben over 
gezondheid. Denk hierbij aan vragen over relaties, drank, drugs, 
gender, familie & vrienden, pesten en/of lengte en gewicht. 
Vanaf 6 december kunnen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) 
die een vraag hebben over zulke thema’s ook bij mij terecht tijdens 
het vragenuur. De reden hiervoor is dat de mentale gezondheid 
van de jongeren afgelopen jaren achteruit is gegaan. Met dit 
vragenuur willen we een plek creëren waar leerlingen en hun 
ouder(s)/verzorger(s) laagdrempelig naartoe kunnen met 
hun vragen of zorgen. 

Dit vragenuur is vanaf 6 december iedere dinsdag van 10.30 tot  12.00 uur op school in lokaal 203.
Leerlingen mogen ook bij mij binnenlopen als ze niet lekker in hun vel zitten of gewoon even 
willen kletsen. Ouders/verzorgers zijn natuurlijk ook van harte welkom als er vragen zijn over de
gezondheid van een kind. Alleen of samen met de leerling. 

Het is belangrijk voor jongeren dat zij zelf mogen kiezen met wie ze iets delen en wat er met deze
informatie gedaan wordt. Sommige dingen deel je als puber nou eenmaal liever niet met je
ouders(s)/verzorger(s). Daarom blijft wat een leerling met mij bespreekt in principe tussen ons. Als er
echt grote zorgen zijn over de gezondheid en/of veiligheid van een leerling of als er meer nodig lijkt te
zijn dan één gesprek, dan neem ik in overleg met de leerling contact met ouders(s)/verzorger(s) op. 
Binnenlopen kan op dinsdagochtend. 

Liever een afspraak inplannen (op een andere dag) of mij iets vragen? Stuur dan een appje naar 
06-58 08 92 73 of een mailtje naar i.hollemans@ggdhvb.nl. 

Voor vragen over gezondheid

VRAGENUURTJE GGD

STAGE LEERJAAR 4
maandag 5 t/m 
vrijdag 9 december
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