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Kalender september
03-09 eerste schooldag
11-09 vergadering MR
18-09 oudercontacten
20-09 oudercontacten
26-09 info-avond VO gr. 8

Schoolkalender
Een verbeterde versie
schoolkalender hebt u
vandaag via de mail
ontvangen. Maandag worden
ook de papieren versies
uitgereikt. (u mag hier nog
steeds om vragen).
Op de website zal de kalender
regelmatig worden geüpdatet
en in de nieuwsbrief worden
de data per maand herhaald
en toegelicht.

Oudercontacten
U wordt volgende week via de
mail uitgenodigd voor een
moment om met de leerkracht
van uw kind(eren) in gesprek
te gaan. De gesprekken
worden gepland op dinsdag
18 en donderdag 20
september.
In het eerste contactmoment
staan kennismaking en
welbevinden van de kinderen
centraal.

Start nieuw schooljaar
Maandag zijn we fanatiek gestart met een nieuw schooljaar. Voor
veel kinderen is dat altijd best spannend. In veel gevallen een
nieuwe juf en voor alle kinderen een nieuw plekje, nieuwe boeken
en in de groepen 5 t/m 8 zelfs Chromebooks. Het is allemaal best
een beetje wennen.
Om het jaar goed te starten zetten we de tips die we van
medewerkers van YOOP voor groep 5 hebben gekregen, in voor
alle groepen. Dat betekent dat we de komende weken
schoolbreed werken aan groepsvorming en elke week een
omgangsafspraak centraal stellen. Momenteel werken we in alle
groepen met de afspraak: “Jij praat, ik luister.”
Kinderen leren dat luisteren niet alleen ‘stil zijn’ of
‘gehoorzamen’ is, maar vooral ook om degene die vertelt
aandacht te geven, te begrijpen, te bevragen en dat luisteren
net zo leuk kan zijn als vertellen.

Kinderboekenweek: thema Vriendschap
De Kinderboekenweek start op woensdag 3 oktober. Dit jaar een
thema dat we heel mooi aan de groepsvorming en afspraken
kunnen koppelen. De kinderen gaan lezen, werken, leren, denken,
knutselen, zingen, … over vriendschap.
We willen ouders, grootouders en andere belangstellenden heel
graag uitnodigen om op vrijdagmiddag 12 oktober tussen 13.00
uur en 14.00 uur te komen kijken. De kinderen nemen jullie dan
mee door de school om hun werk rondom dit thema te laten zien.

Luizenopsporingsteam zoekt versterking
Op woensdag 5 september zijn alle kinderen gecontroleerd op
hoofdluis. De klus was zo geklaard; alle koppies waren keurig
schoon. Toch is wat extra hulp gewenst. Hoe meer vaders of
moeders een keer kunnen helpen op een woensdagochtend, hoe
gemakkelijker een nieuwe datum gepland kan worden.
Ook zijn we op zoek naar iemand die de luizencontrole wil
coördineren. Thea Hak heeft dit de laatste tijd gedaan, maar kan
deze taak vanwege haar nieuwe baan niet meer uitvoeren. Wilt u
af en toe op de woensdagochtend helpen, neemt u dan even
contact op met Martine Stulp? (mail, telefoon of gewoon even
binnenlopen)
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