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activiteitencommissie

Beste ouders en verzorgers,

Buren,18-10-2018

Met veel plezier kijken we terug op onze jaarvergadering MR/AC en ouderavond, woensdag 17
oktober j.l. Het eerste deel van de avond hield de medezeggenschapsraad en de
activiteitencommissie een korte presentatie. De AC heeft deze avond een oproep gedaan voor nieuwe
leden. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met de AC-leden of met de leerkracht van uw
kind. Tijdens het tweede deel van de avond konden er kleine workshops gevolgd worden rond de 7
gewoonten. Een mooie combinatie om als ouder de gewoonten te ervaren en te zien hoe de deze in
de klas worden aangeboden.
Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar ‘kom erbij en doe mee’.
Kinderboeken over vriendschap stonden tijdens deze week centraal. We hebben
de Kinderboekenweek geopend door in elke klas het spel ‘openhartig kids’ te
spelen. In dit spel zaten verrassende en grappige vragen, waardoor de kinderen
elkaar nog een beetje beter konden leren kennen. Gedurende de week is er in de
klas veel met boeken gedaan. Van voorlezen tot verhalen schrijven over onze
boekenvrienden. Maar ook zijn er vriendschapsarmbandjes en muurkranten
gemaakt. Ook heeft elke groep een voorleesboek cadeau gekregen. We hebben
de Kinderboekenweek afgesloten met het spelen van gezelschapsspellen in de
klas.
EU-schoolfruit
Goed nieuws! Onze school is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mag meedoen aan het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangen wij drie
gratis porties groente en fruit per leerling per week.
De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in
de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie
groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten, dat zal zijn op woensdag,
donderdag en vrijdag.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende
soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook
leuk! U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.
Wij zijn op zoek naar ouders die mee willen helpen met het snijden van
het fruit en/of groente. Mocht u ons willen helpen, dan kunt u zich
hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Nieuws vanuit team TSO Buren
Om het aanmelden bij de TSO voor kinderen met een strippenkaart of losse afname beter te laten
verlopen hebben we besloten om te stoppen met de intekenlijsten.
U kunt aan de leerkracht doorgeven als uw kind met strippenkaart of losse afname die dag TSO af
gaat nemen.
Ook kunt u het mailen naar info@kinderdagverblijfbuitenpret.nl
Graag vóór 09.00 uur ’s morgens uw mail versturen met daarin de naam van uw kind en de locatie van
de TSO. En blijft uw kind over met losse afname? Dan heel graag gepast € 3,50 in een envelop aan
uw kind meegeven.

STIB - workshop ‘Ouders en de puberteit, van opvoeden naar coachen’
Op woensdag 7 november a.s. van 19.30 - 21:00 uur organiseert STIB de
workshop "Ouders en de puberteit, van opvoeden naar coachen”. De
workshop is voor ouders/verzorgers van (pre) pubers.
Als ouder van een puber krijg je te maken met allerlei veranderingen.
Veranderingen die leuk, maar ook lastig kunnen zijn. Je puber ontwikkelt zijn
eigen mening, neemt niet meer alles van je aan en heeft soms stemmingen die sterk wisselen. Deze
nieuwe periode vraagt andere vaardigheden van jou als ouder. De ouderrol wordt meer coachend.
Onderwerpen waar je als ouder in deze periode mee kunt worstelen zijn: hoe vind ik de goede balans
tussen vrijheid geven en grenzen stellen, hoe zorg ik dat het contact goed blijft met mijn kind en hoe
ga ik om met discussies en ruzies.
Deze interactieve workshop geeft je tips om de veranderende ouderrol vorm te geven en het contact
met je puber zo prettig mogelijk te laten verlopen.
Datum: woensdag 7 november
Tijd: 19.30 uur -21.00 uur
Prijs: Gratis toegankelijk
Locatie: Maurik
Aanmelden: vóór 1 november 2018 door een mail te
sturen aan info@stib.nl
Namens het team obs Koningin Beatrix,
Jacqueline de Fouw

