Keerkringel nr 4, 10 oktober 2021
Beste ouders en verzorgers,
Wat fijn dat u met zoveel ouders naar de oudermiddag bent gekomen.
Wij vonden het een hele fijne middag en hebben elkaar weer wat beter leren kennen.
De volgende ouderbijeenkomst is op 4 november. We willen het dan met u hebben over de leermotivatie
van het kind. Met andere woorden; hoe krijgen ze zin in leren.
Dinsdag leerde u wat de belangrijke stappen zijn voor uw kind dit schooljaar. Zo weet u beter wat uw kind
allemaal leert en kunt u thuis praten over hoe het op school was en wat er is geleerd. Dat is belangrijk voor
kinderen (en ouders
).
Veel praatplezier samen!.
Mediatoren
Agenda september:
Misschien heeft u in gang deze foto’s zien
staan. De kinderen van groep 8 zijn dit
06-10 Opening
schooljaar onze mediatoren. Zij lossen
voorleeswedstrijd
probleem tussen kinderen op met het
stappenplan. Op het schoolplein dragen zij
08-10 Kascontrole
gele hesjes. Zij kunnen dat al heel erg goed
want er zijn bijna geen problemen op het
12-10 Groep 6-7 voorstelling in
schoolplein dit jaar.
het Voorhuys
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u het
stappenplan.
14-10 Finale voorleeswedstrijd
Dat kunt u gerust ook thuis gebruiken als er een kleine ruzie is.
De kinderen weten hoe het werkt!
16-10 Herfstvakantie
Afspraken over te laat komen op een rij.
Het gebeurt helaas wel eens dat leerlingen te laat op school komen. Omdat na de coronamaatregelen nu alles
weer(bijna) normaal is m.b.t. de schooltijden zetten we het graag nog een keer op een rijtje:
•
08:15 uur: leerlingen mogen naar binnen
•
08:25 uur: de bel gaat zodat de kinderen
die nog op het schoolplein spelen ook naar binnen gaan.
•
08:30 uur: de les begint
•
Na 08:30 uur: de leerlingen krijgen een "te laat” kaart om in de klas te komen.
Na 3x te laat op school worden de ouders/verzorgers gebeld door de leerkracht.
Na 6x te laat op school worden de ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek op school.
Na 8x te laat op school worden de ouders/verzorgers uitgenodigd door de directeur voor een
gesprek en
Na 9x te laat op school wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd.
Op 1 januari begint de telling opnieuw
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat de leerlingen op tijd op school komen.
Thema Europa:
Elke week een ander deel van Europa centraal in groep 8.
Week 3 Zuid Europa
Week 4 Oost -Europa

Praat het uit- kaart
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