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Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een
ontspannen en fijne vakantie!
We staan op het punt van beginnen en zijn daar
helemaal klaar voor. De lokalen zijn gereed gemaakt
en alle overleggen en voorbereidingen die nodig waren
om een goede start met de nieuwe groepen te maken hebben plaatsgevonden. Afgelopen week
hebben alle collega's zich hiervoor ingespannen. Donderdag hebben we 's morgens gezamenlijk met
het gehele team vergaderd en ‘s middags hebben we workshops gevolgd in de timmerwerkplaats in
Ewijk.

Op de teamfoto ziet u de resultaten daarvan (appelprikkers voor vogels, sieraden/sleutel boompje,
boekenstandaards, pennenbakjes).
Het was een activiteit die als ‘aftrap’ diende voor een CMK (Cultuur Educatie met Kwaliteit) traject
dat we dit jaar vorm gaan geven in school. De activiteit was leerzaam, hartstikke leuk en bovendien
heel gezellig met elkaar. Op de foto ontbreekt juf Joyce die helaas vanwege corona in quarantaine
was.
We hopen dat de kinderen popelen om maandag weer naar school te gaan! We staan klaar om er
een goed ontwikkelingsgericht en resultaatgericht schooljaar van te maken. We willen dat in een
goede en veilige sfeer realiseren, in samenwerking met u. Wij zijn hiervoor gemotiveerd en willen
enthousiast volgende week weer aan de slag. We zien iedereen maandag graag weer op school!!
Maandagmorgen komen de kinderen op de bekende wijze naar binnen (eigen lokaaldeuren bij Kleine
Paasberg en hoofdingangen bij Hoofdgebouw). Deze eerste schooldag vinden we het uiteraard
prima als u zelf even mee naar binnen loopt. Daarna gaan we snel weer het bekende patroon
hanteren, van het afscheid nemen bij de buitendeuren.

Informatieavond
Op de kalender die u voor de vakantie heeft ontvangen (ook op onze website), ziet u dat de
informatieavond op dinsdag 20 september plaatsvindt. Dat is in de derde schoolweek. Het is altijd
heel prettig en nuttig als zo veel mogelijk ouders hier naar toe komen. Zeer binnenkort ontvangt u
een specifieke uitnodiging voor deze belangrijke avond, met de precieze agenda en tijden. In het
middendeel van de avond zal er een gemeenschappelijke voorlichting zijn over social media door
Rachel van de Ploeg die media coach is bij de bibliotheek.
Een goed begin is het halve werk
Daarom starten wij het nieuwe schooljaar met de Kanjer Startweek, passend bij de Kanjerschool die
we zijn. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer opnieuw: De leerlingen
verkennen elkaar, verkennen de leerkracht en de schoolregels. Het is belangrijk om snel een goed
pedagogisch klimaat in en buiten de klas te creëren.
In de Startweek zullen er iedere dag kanjeractiviteiten
plaatsvinden. Dat zijn spelletjes, oefeningen en gesprekjes.
Gewenst en ongewenst gedrag wordt dan besproken, de
regels en afspraken van de klas worden samen met de
kinderen en de leerkracht opgesteld en er wordt aandacht
besteed aan een positieve sfeer door middel van onder
andere een complimentenboom. Er zullen ook
groepsdoorbroken activiteiten plaats vinden zodat de
afspraken en het gewenste gedrag niet alleen binnen de
muren van het eigen lokaal blijven, maar ook op de gang
en op het schoolplein nageleefd worden tussen kinderen
van de verschillende groepen.
Wellicht krijgt u van uw kind de komende week te horen
welke activiteiten er langs zijn gekomen op dit gebied. Een
mooi moment om samen met uw kind hierover het gesprek
aan te gaan. Aan het eind van de eerste week krijgen de
kinderen bovendien een leuk presentje ter herinnering dat
ze een Kanjer zijn.
Mocht voor u niet helemaal (meer) duidelijk zijn wat de Kanjeraanpak betekent, u kunt op school
een flyer ophalen. Op de informatieavond wordt hier ook aandacht aan besteed.

We wensen iedereen een heel fijn Airborne
weekend, dat hopelijk een mooie afsluiting van
de vakantie zal zijn.
Tot maandag allemaal.
Team Paasberg

