Info
woensdag 20 december 2017
voor ouders en verzorgers van onze leerlingen
\

Belangrijke data
Beste ouders/verzorgers,
Hier is alweer de laatste ouderinfo van 2017. We kijken terug op een feestelijke
maand. Vanavond hebben we nog een kerstdiner van 18.00 tot 19.00 uur,
donderdag een opruimdag en vanaf vrijdag zijn we 2 weken vrij.
Na de vakantie worden er toetsen afgenomen in alle groepen, zodat u op
woensdag 7 februari van de leerkracht hoort wat uw kind al allemaal geleerd
heeft.
Maar eerst kan iedereen genieten van de vakantie en wensen we iedereen fijne
kerstdagen en een goed 2018. (Voorzichtig met vuurwerk!).
Op maandag 8 januari starten we weer.
Vooruitblik 2018
We hopen dat het niet nodig is, maar soms lukt het een kind niet in de groep.
Als uw kind zich in de eigen groep niet gedraagt, kan hij/zij een time out krijgen in
de groep (een aparte tafel in het eigen lokaal) of in een andere klas. Als het
gedrag van uw kind dan nog niet verbetert of ernstig de veiligheid van kinderen of
personeel verstoort, dan is er een time out beneden bij een van de stafleden. Als
een kind zich binnen zijn eigen groep of bij een andere klas goed herstelt dan
heeft dat geen consequenties. Integendeel: uw kind kan weer terugkeren op de
eigen plek in de eigen groep.
Indien een time out buiten de/een groep nodig is bij een van de stafleden zal de
leerkracht dezelfde dag nog contact met u opnemen om u te informeren over het
gedrag van uw kind en de gewenste verandering.
Open dagen unit 4
Voor de kinderen, die volgend jaar naar het Voortgezet Onderwijs gaan, is het
goed om de open dagen in de gaten te houden. In de school worden er ook
posters opgehangen.
Ouderbijdrage
U kunt nog steeds de ouderbijdrage betalen. Met uw bijdrage kunnen we op
school feesten blijven vieren. December is ook op school een dure maand.
We hopen dat we op uw bijdrage kunnen rekenen. U kunt betalen bij juf Pauline.
Koffieochtend
Iedere eerste woensdag van de maand is er een koffieochtend voor ouders van
8.45-9.45 uur.
Woensdag 10 januari informatie over het sportfonds.
Woensdag 14 februari informatie van JumpIn: hoe ga je als ouders om met
kinderen die niet (gezond) willen eten of drinken?
Woensdag 6 juni informatie over gezonde traktaties
De invulling voor maart, mei en juli wordt later bekend gemaakt.
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20 december
Kerstdiner
18-19 uur
21 december
Geen
zwemmen
22 december
tot en met 7
januari
kerstvakantie
10 januari
koffieochtend
JumpIn en
sportfonds
12 januari Only
friends Grote
beer, Maan,
Neptunus,
Mars
15 januari
Praktijkweek
rekenen
Neptunus,
Saturnus en
Venus
19 januari Only
friends Grote
beer, Maan,
Zon en Komeet
26 januari Only
friends Grote
beer, Maan Zon
en Komeet
31 januari
volgende
ouderinfo

Goede voornemens
In december zagen we ‘het te laat komen’ weer toenemen. Op woensdag 13
december was er een controle van de leerplicht. In verband met de gladheid in
die week hebben zij het bij aanspreken van ouders en kinderen gelaten.
We willen graag goed op tijd beginnen in de groepen. Te laat binnenkomen is
vervelend voor de groep maar ook moeilijk voor uw kind.

Wij wensen u en uw gezin,

