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Beste ouders/verzorgers,
De komende week is het de week tegen kindermishandeling. Daarnaast is het ook de week van de mediawijsheid. Wij zullen op
school aan beide onderwerpen aandacht besteden. Wij vragen u om thuis ook met uw kinderen regelmatig te praten over de
leuke en minder leuke kanten van bijvoorbeeld social media. Met elkaar kunnen wij ervoor zorgen dat onze kinderen hier op de
juiste manier mee omgaan.
Saskia

Personeel
Op dit moment is juf Sefalta nog ziek. Wij doen ons best om de
groep zo goed mogelijk op te vangen en de lessen voor de kinderen
door te laten gaan. Zoals u weet is het lerarentekort groot op dit
moment, waardoor het lastig is om inval te vinden.
Wij zijn met twee sollicitanten in gesprek en hopen natuurlijk dat
hier onze nieuwe collega tussen zit.
We verwachten dat juf Sefalta in de week van 19 november weer
langzaam start met werken. Tot die tijd zijn juf Charita en juf Melissa
afwisselend de leerkracht van deze groep.

Belangrijke data
NOVEMBER
16 november
Studiedag Team
DE KINDEREN ZIJN VRIJ
16 t/m 23 november
Week van de mediawijsheid
19 t/m 25 november
Week tegen kindermishandeling

Kanjertraining
Op donderdag 29 november kunt u tijdens de inloopochtend in de
klas meedoen met een kanjerles. Het is echt een aanrader deze les
een keer bij te wonen. Het geeft een goed beeld van hoe wij werken
aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen.
Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijke pijlers hierbij.

21 november (8.30-9.00 uur)
Inloopochtend: Kijken in de klas
23 november
Clinic Streetdance
(Alle groepen tijdens de gym)
29 november
Pietengym

Komt u ook naar onze koffieochtend?
Wij merken dat er nog niet veel ouders onze koffieochtenden
bezoeken. Dat is jammer, want het is fijn om met ouders onderling
over zaken te praten waar je tegen aanloopt, of dit nu met school te
maken heeft of met je privésituatie. Ook raakt u door het bezoeken
van deze ochtenden meer betrokken bij de school en de
ontwikkeling van uw kind.
Iedere woensdag en donderdag is er van 8.30 tot 9.30 uur
koffieochtend.
………Komt u gezellig een kopje koffie drinken?

28 november (8.30-9.30 uur)
Koffieochtend
Traktatie maken: Thema Sint
29 november (8.30-9.00 uur)
Inloopochtend: Meedoen met een
kanjerles in de klas
30 november
Clinic Streetdance
(Alle groepen tijdens de gym)

Belangrijke data
Gezonde school
Wij zijn heel trots op de resultaten die behaald zijn. We zien steeds
meer kinderen die een gezonde pauzehap mee naar school nemen
of kiezen om water te drinken in plaats van een pakje sap. Fijn!
Ook is het belangrijk dat onze kinderen gezond beleg op hun
boterham krijgen en dat we proberen zo veel mogelijk voor
gezonde traktaties te kiezen.
Wij hopen dat u, als ouders, er samen met ons voor zorgt dat wij
gezonde school kunnen blijven….Wij hopen op uw medewerking!

DECEMBER
5 december
Sinterklaasviering
7 december (8.30-9.00 uur)
Inloopochtend: Kijken in de klas
10 december (8.30-9.00 uur)
Inloopochtend: Kijken in de klas

Ouders in de school
Wij zijn blij dat we steeds vaker ouders in de school zien. Het is fijn
voor de kinderen als zij kunnen laten zien aan u wat zij aan het leren
zijn. Dit bevordert hun motivatie!

12 december (8.30-9.30 uur)
Koffieochtend:
Gezonde traktaties

Wilt u er alstublieft wel rekening mee houden dat de leerkracht ’s
ochtends slechts tijd heeft voor een kort bericht. We willen graag
met de kinderen rustig en op tijd beginnen met de lessen.

18 december (8.30-9.00 uur)
Inloopochtend: Kijken in de klas

Heeft u echter vragen en/of zaken die meer tijd vragen, dan kunt u
altijd een afspraak maken met de leerkracht, zodat deze even de
tijd kan nemen om met u in gesprek te gaan.

20 december (17.30-18.30 uur)
Kerstviering

Wanneer u ziet of vindt dat een leerling van onze school zich niet op
de juiste manier gedraagt, willen wij u vragen dit aan de leerkracht
door te geven. Op deze manier kunnen wij op een passende manier
deze leerling aanspreken, weten wij het meteen als er iets speelt en
kunnen we een betere inschatting maken hoe we de situatie het
beste kunnen oplossen.
Om ervoor te zorgen dat de juiste regels worden aangehouden,
vragen wij u dus om niet zelf de kinderen aan te spreken (op het
plein, in de gang of in de klas), maar dit over te laten aan de
leerkracht.
Dank u wel!

