Nieuwsflits
Nieuws van de directie

Herfstvakantie
De herfstvakantie is van maandag 17 oktober tot en met vrijdag 21 oktober. Maandag 24 oktober
verwachten wij alle leerlingen weer uitgerust op school.

Personeel
Donderdag 13 oktober is juf Lieke Raterink terug gekomen van haar zwangerschapsverlof. Tot die
tijd heeft juf Cecilia op woensdag, donderdag en vrijdag voor deze groep gestaan. Cecilia, hartelijk
bedankt voor je inzet en juf Lieke veel succes.
In groep 1\2 B is de laatste maand ook veel gebeurd. Juf Marina is ziek thuis. Zij heeft met een
nierbekkenontsteking een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig hebben we voor de
kleuters invallers kunnen vinden, maar ideaal was het zeker niet voor deze jonge kinderen om iedere
keer weer een andere juf te krijgen. Zoals het er nu uitziet is de kans groot dat juf Marina er na de
herfstvakantie weer is. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal ik de ouders daarover informeren.

Schoolfotograaf
Iedereen heeft ze weer meegekregen, de schoolfoto's. Dit keer was de klassenfoto buiten en dat gaf
een leuk resultaat. We staan er allemaal fleurig op. Naast de klassenfoto's en de portretfoto's zijn ook
de broers/zussen foto's meegegeven. Zou u het geld in de envelop willen doen. U kunt de foto’s tot
en met vrijdag 28 oktober inleveren bij de leerkracht van uw kind.

Kinderboekenweek
Op maandag 3 oktober zijn we de Kinderboekenweek gestart met een mooi
optreden van “De vrolijke Noot” en een ondeugende meester Paul. Alle
meesters en juffen waren ineens jaren ouder, maar voelden zich voor altijd
jong, het thema van de Kinderboekenweek. In de blogs op schouderCom
kunt u verslagen van de klassen lezen en foto’s bekijken. Vrijdag 7 oktober
waren er in elke klas een aantal opa’s en oma’s. Zij vertelden over hun
schooltijd, werden door de leerlingen geïnterviewd en deden spelletjes.
Opa’s en oma’s bedankt voor dit gezellige uurtje.
Ook werd de Kinderboekenweek op een leuke manier afgesloten. Elke klas
heeft vandaag een spetterend optreden verzorgd in de Wilibrordhal. Het
resultaat kunt u binnenkort bekijken op ons youtube-kanaal.

Kiva ouderavond
Deze avond was bedoeld om de ouders te informeren over ons nieuwe
programma om de sociale veiligheid van de kinderen te bevorderen en
pesten tegen te gaan. De avond werd verzorgd door Marco Derr. Hij heeft
ook de leerkrachten in twee studiedagen getraind. KiVa is een schoolbreed
programma, gericht op positieve groepsvorming en het versterken van de
sociale veiligheid op basisscholen. Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a.
de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa: het school- en leerklimaat sterk
verbetert; de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert; het
welbevinden van de leerlingen verhoogt; effectief is in het tegengaan van
pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief); depressieve
gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert; leerkrachten vaardigheden
aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen. Het
programma is vooral gericht op groepsvorming. Elke week worden er door
de leerkrachten twee lessen van ongeveer 15 minuten gegeven.
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Zwemmen
Zwembad Aquamar organiseert elk jaar voor de scholen: school van de
week. Deze week hebben de leerlingen reductiekaartjes meegekregen. Deze
kaartjes zijn geldig in de week van 24 oktober tot en met 30 oktober. Het
kaartje kan alleen gebruikt worden tijdens het recreatief zwemmen. Kinderen
zonder zwemdiploma mogen alleen onder begeleiding van een betalende
volwassene van de reductie gebruik maken.

Overblijven
In de maand oktober heeft u de factuur voor het overblijven ontvangen. Vorig schooljaar was het niet
eenvoudig om alle uitstaande rekeningen te ontvangen. Voor het overblijven maken wij gebruik van de
diensten van KOK kinderopvang en daarvoor moet de school betalen.
Om het overblijven voor de kinderen gezellig, maar ook ordelijk te laten verlopen, gaan we na de herfstvakantie
de groepen 4 en 4/5 opdelen in drie groepen (groep 4 uit 4/5 apart met 10 leerlingen uit de enkele groep 4.) Dit
zelfde doen we ook met de groepen 5/6 en 6 (groep 6 uit de 5/6 en 6 leerlingen uit de enkele groep 6). Dit geldt
alleen voor het overblijven.

Bijlage
In de bijlage vindt u ook:
- Nieuwsbrief logopedie
- Aankondiging Herfst Natuurspel
- Activiteitenprogramma van De KOK kinderopvang

