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Donderdag 12 september
Maandag 16 t/m woensdag 18 september
Maandag 23 t/m vrijdag 27 september
Woensdag 25 september
Vrijdag 27 september
Donderdag 26 september

Ouderavond Kanjertraining
Kamp groep 8
Omgekeerde oudergesprekken
12.30-13.00 Inloop klassen
inloop groep 1/2
Schoolfotograaf

Goed gestart
Terwijl ik dit schrijf is de eerste schoolweek alweer achter de rug. Het was
fijn om alle kinderen weer te zien en de nieuwe leerlingen te
verwelkomen. Mooi om te zien dat erg veel ouders/verzorgers de school
binnen liepen om de leerkrachten te begroeten
en een kijkje te nemen in de klassen.
Dit schooljaar zullen er diverse momenten zijn
waarbij u van harte uitgenodigd wordt, maar als
u zelf vragen/opmerkingen heeft, bent u voor
en na schooltijd altijd van harte welkom!
Ouderavond – Kanjertraining
Een van die momenten is donderdagavond aanstaande. Zoals u heeft
kunnen lezen in de kalender organiseren wij in samenwerking met De
Kanjertraining een ouderavond. De afgelopen periode heeft het team een
intensieve training gevolgd waarbij wij ons verdiept hebben in de principes
van de Kanjertraining.
De kanjertraining neemt kinderen en hun
opvattingen zeer serieus en wij willen u als
ouders daar nadrukkelijk bij betrekken. Wij
verwachten dan ook van ieder kind een
ouder/verzorger op de ouderavond. Het is
erg belangrijk dat u als ouder geïnformeerd
bent over de werkwijze van de school, hoe u
daar thuis mee om kunt gaan en dat u op de hoogte bent van de grenzen
die we hanteren op school.

We hebben gelukkig al een behoorlijk aantal aanmeldingen, maar missen
er ook nog een heleboel.
De ouderinformatieavond Kanjertraining wordt gehouden op donderdag
12 september 19.30 uur. De avond wordt geleid door
een trainer van Stichting Kanjertraining. Vanaf 19.15
uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Bent
u verhinderd voor deze informatieavond dan stellen we
het op prijs dat u ons dat even laat weten. Het eerder
ontvangen strookje graag inleveren vóór 10 september
bij de leerkracht van uw oudste kind.
Contactgegevens
Zoals ieder jaar willen we ook graag nu weer dat u als ouder de
contactgegevens, zoals vermeld in ParnasSys, controleert.
Mochten de gegevens onjuist zijn, kunt u dit doorgeven
aan de leerkracht van uw kind. Ook bereiken ons
berichten dat mails soms niet aankomen. Een mooi
moment om een ander emailadres door te geven?
Nieuwe pen?
In groep 4 krijgen de kinderen een pen van school. Dit zijn prijzige
pennen. Ze doen er dan ook in principe hun hele
schoolloopbaan mee. Als een pen kapot of kwijt is
kan voor 5 euro een nieuwe worden aangeschaft.
Schoolfotograaf
In de kalender die voor de vakantie is meegegeven, staat
de schoolfotograaf er twee keer op. In de vorige
nieuwsbrief stond het al wel in de kalender, maar omdat
er vandaag nog veel vragen over waren, vermelden we bij
deze nogmaals dat de schoolfotograaf 26 september uw
kind(eren) op de foto komt zetten.
Omgekeerde oudergesprekken
Week 39 is de week van de omgekeerde oudergesprekken. Deze zijn
zonder aanwezigheid van uw kind en vinden ’s middags plaats. Tijdens dit
gesprek vertelt u als ouder een en ander over uw
kind. Deze gesprekken zijn gericht om meer te
weten te komen over uw zoon/dochter. We hebben
ons in de eerste weken van het schooljaar al een
beeld kunnen vormen en zijn benieuwd of u dit
beeld bevestigt. Op deze manier krijgt elke

leerkracht een volledig beeld en dit helpt ons nog beter bij de begeleiding
in het leerproces, het ontdekken van talenten en deze (verder) te
ontwikkelen. Het aanmelden hiervan gaat middels Parro.
Eind week 38 zetten we dit open en kunt u inschrijven.
Het is fijn als u van tevoren alvast na over wat u wilt vertellen tijdens dit
gesprek. U kunt denken aan: had uw kind zin om te beginnen, is uw kind
gemotiveerd, vindt uw kind het erg spannend, vindt uw kind het niet leuk
om naar school te gaan, vertellen ze thuis over school, wat zijn de
hobby’s, enz.? Ook is er ruimte om andere bijzonderheden die u belangrijk
vindt te melden.
Rubberlaarzen uit de kast
Samen eropuit, om de diversiteit binnen de boomkwekerij te ontdekken?
Op de deelnemende bedrijven zijn diverse demonstraties en activiteiten.
Op zaterdag 28 september 2019 van 10.00 – 16.00 uur, zetten
onderstaande laanboomkwekers de deuren open voor het publiek:




Betuwe Plant │ Parallelweg 49c, 4043 KH Opheusden
J.D. van de Bijl │ Provincialeweg 1A, 4033 BP Lienden
Betuws Plantencentrum │ Parallelweg 49B, 4043 KH
Opheusden

Veel leuks voor kinderen
Even springen op een springkussen of liever deelnemen aan een
speurtocht op het bedrijf en ondertussen genieten van al het lekkers?
Kortom, genoeg te beleven voor jong en oud!
Ps. vergeet je niet de kleurplaat in te leveren op één van de deelnemende
bedrijven (onderaan deze nieuwsbrief)? Tot ziens op zaterdag 28
september 2019. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.
Namens het team,
Linda Beaupain
Locatieleider

