Ouderbrief 2, 09-09-22

We kunnen zeker zeggen dat we goed gestart zijn op
school. De kinderen wennen over het algemeen weer
snel aan de routines op school. Dankzij de extra
aandacht voor het pedagogisch klimaat en de daarbij
behorende groepsvorming, wordt er rust, vertrouwen
en structuur gecreëerd in alle groepen. Het leren komt dan ook meteen goed op gang. Het is goed
om te constateren dat er na één week al weer zoveel bereikt is. Hopelijk valt het kanjerpresentje in
de smaak. We denken dat vanaf komende week alle kinderen buiten afscheid kunnen nemen. Dat
geeft de meeste rust in de school voor leerkrachten om de kinderen te begroeten en er voor hen te
zijn. Indien u een dringende boodschap/opmerking heeft maken we daar natuurlijk een uitzondering
voor. We hopen wel dat u niet met vragen rondloopt, dus stuur gerust berichtjes via Social Schools
naar leerkrachten om te vragen of te melden. Ook kunt u na schooltijd hiervoor gerust even binnen
lopen.
Informatieavond 20 september
De informatieavond vindt plaats op dinsdag 20 september. We nodigen u allen hier heel hartelijk
voor uit!! Het is een mooi moment om nader kennis te maken met de leerkrachten. U krijgt
informatie over alles wat er in betreffende jaargroep gebeurt en leerkrachten vertellen tevens hoe
er gewerkt wordt en meer. Altijd de moeite waard.
Naast het verhaal in de groep van uw kind(eren) is er ook een presentatie voor iedereen in de
speelzaal van de kleine Paasberg. Deze wordt verzorgd door Rachel van de Ploeg van Ploeg,
mediacoach van de bibliotheek. Het onderwerp is social media; hoe kinderen ermee geconfronteerd
worden en hoe daar in de opvoeding mee omgegaan kan worden. Een bijzonder actueel onderwerp
waar wij ook op school aandacht voor willen hebben. Kinderen
komen steeds jonger in deze digitale wereld terecht en daarom
denken we dat het zeker de moeite waard is voor alle ouders om
hier naar te luisteren en over na te denken. We denken bovendien
dat we bij het verstandig leren omgaan met social media door
kinderen als school en ouders elkaar nodig hebben.
De avond is als volgt ingedeeld:

-18.30-19.15 uur:
Informatieavond in de groepen 4A, 5, 5/6, 6, 7
-19.15-20.00 uur:
Koffie/thee en Gezamenlijke voorlichting voor álle ouders over social media in de speelzaal
-20.00-20.45 uur:
Informatieavond in de groepen 1/2A, 1/2B, 3A, 3/4B

U komt toch ook?!

Calamiteitenformulier
Vandaag krijgen alle leerlingen een calamiteitenformulier mee voor dit schooljaar. Het is belangrijk
dat u dit formulier zo volledig mogelijk voor ieder kind invult en retourneert. De informatie die we
van u vragen is beslist belangrijk om zorgvuldig, en waar nodig snel, contact met u te krijgen. Tevens
willen we zorgvuldig omgaan met de privacy van uw kind en vragen daarom ook ieder jaar opnieuw
om toestemming voor de wijze waarop we met beeldmateriaal van uw kind(eren) omgaan. Het is
belangrijk dat beide ouders ondertekenen! We zien de formulieren graag spoedig retour. Bedankt
alvast voor de moeite.
Schoolreisjes 21 september
Op woensdag 21 september is het al zover, de
groepen 1 t/m 7 gaan dan op schoolreisje.

Vandaag krijgen de kinderen in betreffende
groepen een brief hierover mee naar huis. Kan
ook digitaal, maar een brief hierover op papier is
voor kinderen veel leuker, vinden wij.

Inrichting bibliotheek
In de laatste vakantieweek zijn er nieuwe kasten geplaatst
om onze eigen bibliotheek vorm te geven. Hiervan plaats ik
twee fotootjes in
deze brief, omdat
we willen melden
dat we er
ontzettend blij mee
zijn en we menen
dat er iets heel
moois ontstaat!
Volgende week
komen er nog meer
kasten en
tafelbladen. Kwaliteit van boeken en kwaliteit van inrichting
zijn beslist helpend om ons leesonderwijs volgens LIST een
succes te maken! Binnenkort zal er een oproep gedaan
geworden onder ouders om ons te helpen met het
bestickeren van boeken op niveau en genre. Wordt
vervolgd.

