Nieuwsbrief nr. 1

Buren, 12 september 2017

Aan ouders/verzorgers,
De eerste weken zitten er al weer op. De kinderen zijn druk geweest met hun leiderschapsrol
te kiezen. Deze week zijn we gestart met gewoonte 1: WEES PROACTIEF.
Dit kunnen de kinderen uitstekend oefenen met hun eigen
leiderschapsrol. We werken dit jaar iedere maand aan een andere
gewoonte. Ook starten alle groepen op maandag met een les in
het thema “The leader in Me” en sluiten hier op vrijdag ook de
week af.
Niet alleen alle 10 groepen zijn gestart, maar ook juf Nel en juf
Miriam, onze onderwijsassistenten. Meester Aron verzorgt voor
iedere groep gymlessen. Juf Thea v. T. werkt op
woensdagochtend met de Argonauten. Juf Marion ondersteunt in
groep 4. En in de kleutergroepen zijn juf Sigrid en juf Anouk
begonnen met hun stage. Zij komen het hele schooljaar op maandag en dinsdag. Soms
werken meester Arie en juf Sylvia bij ons op school. Zij zijn onze vaste invalpoolers.
Adressen en telefoonnummers
Het is belangrijk dat wij de juiste telefoonnummers, mailadressen en extra nummers van
ouders/verzorgers hebben. Onze ervaring is dat deze regelmatig veranderen. Wij zullen
daarom 2x per jaar een update van u vragen. U ontvangt het formulier via uw kind(eren). Zou
u dit formulier weer in willen leveren bij de leerkracht?
Schoolfotograaf
Donderdag 14 september en vrijdag 15 september a.s. komt de
schoolfotograaf.
Jaarplanning
Op onze website kunt u onze jaarplanning vinden. Kijkt u vooral
naar de extra studiedagen! U zult een aantal nieuwe items
vinden. Dit is het gevolg van ons onderwijsconcept: The leader in
Me.
De informatie-avond voor groep 1 t/m 6 komt te vervallen. Hiervoor
in de plaats zijn gekomen:
- informatie-avond Voortgezet Onderwijs groep 7 en 8,
- start-oudergesprekken: Wat wilt u dat de leerkracht van uw kind weet?
- Portfolio inloopmiddagen
- Oudertraining The Leader in Me
Wij zullen u hierover de komende periode informeren.
Creatieve vakken
We zijn dit schooljaar gestart met creatieve projecten per bouw. Groep 5, 6 en 6/7 zijn
inmiddels gestart. De kinderen en hulpouders zijn enthousiast!

Ieder project duurt 4 lessen. De kinderen maken een keuze uit verschillende activiteiten,
zoals dramalessen, teken/schildertechnieken, houtbewerking, textiele werkvormen, etc.
Hierdoor kan er in kleine groepjes van maximaal 15 kinderen gewerkt worden.
We organiseren de projecten op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.15 uur. Bij een
aantal activiteiten zetten wij vakdocenten in. Tijdens de aankomende projecten krijgen wij
hulp bij de schilderlessen van Marika Warris van “de Kleurencarrousel” .
Wendy de Kok verzorgt de dramalessen. Voor sommige activiteiten zullen wij hulpouders
vragen.
Aan het einde van ieder project is er een tentoonstelling waarvoor ouders uitgenodigd zullen
worden.
St.Pemama’s School in Zambia
We kunnen we een prachtig bedrag schenken aan de school in Zambia. De markt heeft
€ 570,02 opgeleverd, de verjaardagen en bedankjes van de meesters en juffen € 231,50. Dat
is samen een prachtig bedrag van € 801,52. Hartelijk bedankt!
Binnenkort komt Jorrit weer langs in alle groepen om ons bij te praten over de school. We
zullen het bedrag dan aan hem overhandigen.
St.Pemama’s is een klein schooltje in Lusaka, de hoofdstad van Zambia. Het is een
zogeheten community school, opgericht en draaiende gehouden door vrijwilligers uit de
gemeenschap. Kinderen uit arme gezinnen waarvan ouders geen reguliere school kunnen
betalen, krijgen hier dan de kans om basisonderwijs te volgen.
Luizenpluis
Wie wil de groep luizenpluis ondersteunen? U bent heel erg nodig!
Nieuw vanuit de Zorgpraktijk:
Het nieuwe schooljaar is begonnen en ook Expertisecentrum Uniek is weer enthousiast
gestart met het geven van behandelingen op de school van uw zoon en/of dochter. Ons
multidisciplinair team bestaat uit o.a. logopedisten, kinderfysiotherapeuten, orthopedagogen,
dyslexiespecialisten etc. Op verschillende dagen zijn wij aanwezig op school om zorgvragen
van ouders en intern begeleiders snel te kunnen beantwoorden.
Onze praktijk bevindt zich op de school zelf en behandelingen worden tijdens en na
schooltijd gegeven. Voor de kinderen een vertrouwde omgeving, wat de behandeling ten
goede komt.
Voor informatie over welke behandelaars op school werkzaam zijn verwijzen we uw graag
naar de website: www.expertisecentrum-uniek.nl
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