3. Nieuwsbrief 4 september 2020
Data van belang
7 september
7 september
8 september
8 september
30 september-2 oktober

:
:
:
:
:

informatieavond alle leerlingen vervalt i.v.m. Corona
algemene ledenvergadering Oudervereniging vervalt i.v.m. Corona
Wisseldag voor groep 1-8
studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35u
kamp vervalt i.v.m. Corona

Hoofdluis
We krijgen de eerste geluiden over hoofdluis. Dit is heel vervelend voor de kinderen
die het betreft en ook voor ouders.
Er is maar één doeltreffende manier om er achter te komen en dat is KAMMEN,
KAMMEN en nog eens KAMMEN. In de bijlage 3.1. ontvangt u een brief waarin staat
aangegeven wat u kunt doen als uw zoon/dochter hoofdluis heeft. De kinderen
worden in de komende weken weer gecontroleerd op hoofdluis. Enkele groepen
hebben al een brief meegekregen omdat er door ouders hoofdluis is gemeld.
Wij vragen u allemaal heel alert te zijn op hoofdluis bij uw eigen kind. Komt u ze
tegen meldt het alstublieft en behandel hem/haar.
De kinderen vertellen over de boot
Zoals jullie wellicht weten, werken we op de school aan de ontwikkeling van de
executieve functies van kinderen. Met deze functies bepalen we als mens het
doel van ons handelen en ons gedrag. Het is de dirigent van onze cognitieve
vaardigheden. Het helpt ons leren “leren”.
Op school gebruiken wij hier het verhaal van de ‘boot’ voor. De boot bestaat uit
verschillende onderdelen, die allemaal staan voor een andere functie. In bijlage
3.2. een overzicht hoe dit er voor kinderen in de klas uitziet en wordt benoemd,
zodat u als ouders ook op de hoogte bent. Er zijn er vast bij, die u thuis ook
kunt gebruiken.
SWPBS (School Wide Positive Behaviour Support)
Voor een heleboel ouders al goed bekend. Voor alle nieuwe ouders toch even een
uitleg. We werken op een positieve manier aan het leren van goed gedrag. Dit
doen we met 10 gedragsverwachtingen die jaarlijks terugkomen.
We starten elk jaar met de meest makkelijke manier om muntjes te verdienen:
“ik groet een ander”. De uitleg hierbij heeft u kunnen lezen in de vorige
nieuwsbrief. Nu zijn er nog 9 andere gedragsverwachtingen die we gaan oefenen.
De kinderen kunnen door het goede gedrag te laten zien muntjes verdienen.
Deze sparen ze in een “piekenbuis” in de klas. Hebben ze samen 30 muntjes
verdiend dan volgt een klassenbeloning en gaat er een bal in de buis voor in de
school. Bij 20 ballen volgt een beloning voor de hele school. Deze beloningen,
zowel in de klas als voor de hele school, worden tevoren met de kinderen
afgesproken. Zij mogen zelf ideetjes inbrengen.
We merken echt dat het werkt. Doordat we allemaal aan dezelfde regels werken
staan alle neuzen dezelfde kant op en dat brengt echt duidelijkheid voor de
kinderen. We zijn hier heel blij mee. In bijlage 3.3. voor jullie de 10
gedragsverwachtingen. U ziet de gedragsverwachting waar we nu aan werken
rechts hangen los van de rest.

Wat te doen als mijn kind verkouden is?
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen in de 1e nieuwsbrief mogen kinderen van 7
jaar en ouder die verkouden zijn niet naar school. In bijlage 3.4. en 3.5. vindt u
een beslisboom die u kan helpen de juiste keuze te maken. Zijn kinderen echt
verkouden en op school, dan moeten wij u helaas bellen en vragen uw kind op te
komen halen. Voor kinderen van groep 1/2 gelden andere regels. De beslisboom
voor kinderen van 0 t/m 6 jaar (bijlage 3.4.) is anders dan voor kinderen van 7
t/m 12 jaar (bijlage 3.5.).
Gesprekken en informatie
Komende week wordt u hierover geïnformeerd.
Zoals u nu ziet: even wekelijks een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden.
We kunnen niet alles voorzien i.v.m. maatregelen, die steeds aangepast moeten
worden.

