Nieuwsbrief
19 september 2016
INLOOPSPREEKUUR GGD
Aanstaande woensdag is Fleur Kuiper (GGDjeugdverpleegkundige) weer aanwezig. Zij houdt dan
spreekuur. U kunt zo bij haar aankloppen met
vragen die u heeft, waar u anders voor naar de GGD
zou moeten. Andere momenten dat Fleur bij ons is
zijn:
- 21 september
- 12 oktober
- 16 november
- 21 december
Nieuwe data volgen in 2017
Fleur Kuiper is van 08:30 – 09:30 uur aanwezig.
SPREEKUUR WIJKTEAM
Ook het wijkteam is weer bij ons op school
aanwezig. Met diverse soorten vragen kunt u bij hun
terecht. Denkt u maar eens aan al uw vragen en
zorgen over uw gezin, de opvoeding van uw kinderen,
echtscheiding, huiselijk geweld, psychische
problemen, werkloosheid, geld, eenzaamheid,
overlast en meer. Ook als u vragen of zorgen over
een ander heeft, kunt u contact zoeken met het
wijkteam. Het wijkteam gaat vertrouwelijk en
zorgvuldig met uw vragen en gegevens om.
Marleen van den Brink is van 08:30 – 09:30 uur
aanwezig.
STUDIEDAG
Denkt u eraan dat wij volgende week maandag
gesloten zijn? Dan is er een studiedag voor het
team. Thema’s zijn o.a. ‘Kindgesprekken’ en ICT.
Dinsdag 27 september verwachten wij alle kinderen
weer op school.

OPEN OCHTEND
Woensdag 28 september is weer een open ochtend
voor ouder(s)/verzorger(s) die nog op zoek zijn naar
een basisschool voor hun kind. Eerste rondleiding
start om 09:00 uur, de tweede ronde om 10:15 uur.
Tijdens de open ochtend maken de belangstellenden
kennis met het team, hoort men meer over
circuitonderwijs en onze pedagogische aanpak en
krijgt men een kijkje in de klas. Natuurlijk is er alle
tijd voor het stellen van vragen. Aan het eind van de
rondleiding gaat men naar huis met veel indrukken
en een enveloppe met informatie.
Voor onze open ochtend hoeft men zich niet aan te
melden.
Weet u nog iemand die op zoek is, geeft u dan
gerust deze kennismakingsmogelijkheid aan.

MAATJESSPEELWEKEN
Nieuw dit jaar bij ons op school zijn de
‘Maatjesspeelweken’. Alle leerlingen hebben een
maatje uit een andere groep. Meestal zit er 4 jaar
tussen de maatjes. Dit jaar hebben wij gepland dat
de maatjes met elkaar gaan buiten spelen. Iedere
maand een keer. De eerste keer is al geweest, de
tweede keer zal volgende week zijn. Op deze wijze
wordt het pedagogisch klimaat op school nog meer
versterkt.
OR-JAARVERGADERING
Aanstaande woensdag houdt de OR weer haar
jaarvergadering. De vergadering start om 20:00
uur. U bent van harte welkom!
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