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Nieuws van de directeur
Tijdens de kerstvakantie stond ik even stil om na te denken over het afgelopen jaar.
Alle mooie en minder mooie momenten kwamen weer langs. Ik heb mezelf ook weer
de vraag gesteld waarom ik in het onderwijs werk. Natuurlijk gaat het om het
aanleren van kennis en vaardigheden. Dat antwoord vond ik eigenlijk vooral te
praktisch. Waar het mij ten diepste om gaat, is om met opvoeding en onderwijs een
bijdrage te kunnen leveren aan een (iets) betere en mooiere wereld. Het is dus
positief werk, vanuit hoop. Werken in het onderwijs is geweldig en ik ben blij dat ik
daar een bijdrage aan mag leveren.
Bij deze wens ik alle ouders en kinderen heel veel hoop voor 2019 in een nog (iets)
betere en mooiere wereld.
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Het goede doel 2018-2019: Stichting Hartekind
Dit schooljaar halen we geld op voor Stichting Hartekind. Elk jaar
worden er 1.500 kinderen in Nederland geboren met een
hartafwijking. Ongeveer twee-derde van deze kinderen moet vlak
na hun geboorte een openhartoperatie of hartkatheterisatie
ondergaan om te overleven.
Zo’n operatie is voor een kinderhart nog niet normaal. Door middel
van onderzoek kunnen artsen complicaties, restafwijkingen,
hartritmestoornissen, hartfalen, hersenschade en ontwikkelingsproblemen veel beter
leren begrijpen, behandelen en voorkomen. Stichting Hartekind haalt geld op voor
het onderzoek naar de gevolgen van hartafwijkingen.
Bij verjaardagen van uw kind(eren) kunt u een steentje bijdragen in de vorm van een
donatie voor dit goede doel. Het geld kan bij de eigen leerkracht ingeleverd worden.
We hopen dat iedereen mee gaat sparen!!

Nationale Voorleesdagen
Op woensdag 23 januari starten de voorleesdagen. Dit
jaar mogen de kinderen als feestelijke start in hun
pyjama/relaxkleding naar school komen. Er wordt dan
(voor)gelezen in een ontspannen sfeer. Bij koud weer kan
het handig zijn om een extra broek/legging mee te geven.
Tijdens de voorleesdagen besteden we in de klassen extra
aandacht aan het voorlezen en lezen van boeken. Ook dit
jaar is er gelegenheid voor de ouders om een keer voor te
komen lezen in de klas! Opgeven kan middels het formulier
dat bij de klas hangt vanaf 14 januari.
Op vrijdag 1 februari is er de jaarlijkse afsluiting van de voorleesdagen in de vorm
van een voorleesfestijn. Dit jaar mogen naast opa’s en oma’s ook ooms en tantes
komen voorlezen aan kleine groepjes in de klas. Vanaf 14 januari hangen ook
hiervoor inschrijfformulieren bij de klassen. De opa’s, oma’s, ooms en tantes kunnen
die dag van 11.30u tot 12.00u komen voorlezen in de klassen aan groepjes
leerlingen. Vanaf 11.25u mogen ze alvast binnenkomen in de klas. Het zou fijn zijn
als zij zelf een passend voorleesboek meenemen. Mocht dit niet lukken, dan kan de
leerkracht hiervoor zorgen. Dit dan graag even melden bij de desbetreffende
leerkracht.
Met vriendelijke groet,
De voorleescommissie
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Vreedzame School

Het nieuwe blok van Vreedzame School gaat over “We hebben hart voor elkaar,”
De kinderen leren omgaan met gevoelens van zichzelf en leren ze
zich inleven in de gevoelens van anderen. Om kunnen gaan met
gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas
en in de school.

U kunt met uw kind hier thuis goed over ‘kletsen’. Dat zou op
onderstaande manier kunnen:

Laat uw kind de volgende vragen aan u stellen. Geef steeds antwoord in één woord.
Stel daarna dezelfde vragen aan uw kind:










Als je een fout maakt, dan voel jij je…
Als je iets heel goed gedaan hebt, dan voel je je…
Als je iemand geholpen hebt en die bedankt je, dan voel je je…
Als je niet wordt uitgenodigd voor een feest van je beste vriend/vriendin, dan
voel je je…
Als je per ongeluk iets stuk hebt gemaakt, dan voel je je…
Als iemand naar je lacht voel je je…
Als iemand je helpt met opruimen, dan voel je je…
Met wie praat je het liefst als je verdriet hebt?
Met wie praat je het liefst als je een conflict hebt?

Veel kletsplezier!
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Belangrijke data:

Inloop:










Vrijdag 11 januari inloopmoment
Woensdag 23 januari t/m vrijdag 1 februari Nationale Voorleesdagen
Woensdag 23 januari inloopmoment
Vrijdag 25 januari Studiedag 3
Woensdag 6 februari inloopmoment
Vrijdag 15 februari inloopmoment
Vrijdag 22 februari Studiedag 4, alle leerlingen vrij!
Maandag 25 februari t/m maandag 4 maart Voorjaarsvakantie!
Maandag 4 maart Studiedag 5, alle leerlingen vrij
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