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informatieavond alle leerlingen
algemene ledenvergadering Oudervereniging
Wisseldag
studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35u
uitnodigingen mee voor de oudergesprekken
kamp groep 8
afspraken mee voor de oudergesprekken
studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35u
oudergesprekken

Schoolfotograaf
Komend schooljaar zal de fotograaf op 11 maart 2019 op school komen om
foto’s te maken. Wilt u deze datum toevoegen aan de schoolkalender. Deze
datum was nog niet vastgesteld bij het uitgeven van de schoolkalender.
Kriebelen
Afgelopen week zijn al veel groepen gecontroleerd op hoofdluis. Fijn om te
constateren dat er geen hoofdluis is gevonden. We vragen jullie om dit zelf
ook mee te controleren door de kinderen dagelijks te controleren bij het
haarkammen. Als u iets vindt geef het dan meteen door zodat we de andere
ouders kunnen waarschuwen.
Informatieavond
Maandag as. is onze informatieavond. We starten om 19.15 uur met inloop en
om 19.30 met het programma.
We hopen dat u allen hierbij aanwezig bent! Gisteren hebben alle kinderen
hiervoor een uitnodiging mee naar huis gekregen.
Leerlingenkaart
Bij deze nieuwsbrief krijgt u ook de leerlingenkaart mee naar huis. Wilt u
controleren of alle gegevens juist vermeld staan. Zeker de gegevens en
telefoonnummers even controleren omdat we anders u niet kunnen bereiken
als dit noodzakelijk is. Wilt u deze kaart maandag bij de infoavond inleveren
en anders zo spoedig mogelijk.
Verklaring
Vanwege de uitvoering van de wet AVG (algemene verordening
gegevensbescherming) zijn wij verplicht om elk jaar deze verklaring te laten
invullen en ondertekenen. Wij vragen uw toestemming voor een aantal zaken
die nodig zijn voor het volgen van de kinderen.
Als u vragen hierover heeft kunt u deze maandag tijdens de informatieavond
stellen aan de leerkracht of aan juf Ilse, Juf Myriam of juf Jacqueline. Ook
deze ontvangen wij graag maandag weer retour tijdens de infoavond en
anders zo spoedig mogelijk.
Afscheid
Vanmorgen hebben we samen afscheid genomen van juf Myra. Juf Myra gaat
m.i.v. 1 september met pensioen en stopt dus met werken. We hebben haar
vanmorgen opgehaald met een “bloemenwagen” en daarna is ze via de
erehaag naar de hoofdingang gelopen onder luid applaus van alle leerlingen
en teamleden.
Daarna heeft ze een kopje koffie gedronken en heeft ze een bezoek gebracht
aan de groepen 5 en 6. Dit zijn de leerlingen waar ze afgelopen jaar en de
afgelopen weken actief in de klas heeft gewerkt.
Wij wensen haar en haar man een heel mooie tijd toe waarin ze samen
kunnen genieten van het zelf indelen van de tijd. Samen leuke dingen doen
zonder de klok en het jaarrooster in de gaten te hoeven houden. Juf Myra het
ga je goed!!!

Juf Sanne
Juf Sanne is onze nieuwe juf die in heel veel klassen komt vervangen. Zij gaat dit doen
omdat verschillende juffen en meesters teveel werken en dus vervangen mogen worden.
Daarnaast is juf Sanne op school om de werkdruk te verlichten voor de teamleden. Dit
betekent dat ze in verschillende groepen een ochtend gaat vervangen zodat de eigen juf
of meester voor zijn groep extra werk kan doen. Dit kan administratie zijn maar ook het
maken van materialen voor gebruik in de klas voor de verschillende lessen.
In de middagen doet juf Sanne de time-outgroep. Dit is een lokaal waar kinderen naar
toe worden gestuurd als het in de klas niet zo goed lukt. De oorzaak daarvan kan op
allerlei vlakken liggen: hoofd vol met andere zaken en zich niet kunnen concentreren; na
vele waarschuwingen zich nog niet aan de afspraken houden nadat er al een time out in
de klas en bij de unit collega is geweest. Er wordt dan samen met het kind gekeken hoe
we dit anders gaan doen; het is de bedoeling dat ze ervan leren want fouten maken is
geen probleem als het maar iets oplevert.
Stagiaires
Komende week zijn alle stagiaires begonnen met hun stage bij ons op school. Juf Marly in
groep 3a, juf Fleur in groep 4b, een 1e juf Romy in groep 5/6, een 2e juf Romy in groep
6a, een 3e juf Romy in groep 7b, juf Demi in groep 7/8 en juf Meike voor Soemo bij juf
Stefanie en voor achtervang samen met juf Sanne.
In het 2e deel van het jaar komen er nog meer stagiaires maar daarover informeren wij
jullie na de kerstvakantie.
Wisseldag 2018
Komende dinsdag is het weer zover: De Wisseldag 2018. Dit jaar gaan we naar het bos.
Alle kinderen die met de bus komen worden afgezet, kinderen die normaal zelf naar
school komen, moeten verzamelen op de parkeerplaats van Zwembad De Warande.
Omdat we een hele dag bezig zijn, is voldoende drinken, fruit en de lunch belangrijk.
Denkt u hieraan. Ook is het handig om te zorgen dat uw kind goede schoenen aanheeft
om te rennen. Een jas die tegen nattigheid kan en kleren die vies mogen worden zijn fijn.
We hopen natuurlijk op goed weer. Maar mocht het erg slecht weer gaan worden, dan
krijgt u op maandag bericht en worden de kinderen op dinsdag gewoon op school
verwacht.
De commissie Wisseldag.
AMO BEGELEIDING EN OPVANG

Zorgeloos Actief

Wij willen u graag op de hoogte brengen van de organisatie AMO. (Actieve Opvang)
AMO biedt leuke en verschillende activiteiten aan voor kinderen. Zoals sport en spel,
uitstapjes naar de kinderboerderij, naar de speeltuin, naar een klimpark, zwemmen, naar
een jumppark en nog veel meer. Dit gebeurt in dagdelen na schooltijd, dagdelen of
dagen in het weekend of in de vakanties. De activiteiten worden begeleid met vaste
begeleiders.
De organisatie is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld:
hulp kunnen gebruiken bij het aangaan en onderhouden van sociale
contacten
hulp nodig hebben bij het leren omgaan met veranderingen
hulp nodig hebben om het zelfvertrouwen te vergroten
Voor aanmelding bij deze organisatie kunt u terecht op de site www.deamo.nl of bij de
intern begeleiders Caroline, Iris en Irene of onze schoolmaatschappelijk werkster Miriam
Boers. De bekostiging loopt via de gemeente van uw woonplaats.

