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Agenda
1 nov.
5 nov.
5 – 9 nov.
6 nov.
6 nov.
8 nov.

Bieb op bezoek in groep 6
Natuur activiteit voor groep 5
Voortgangsgesprekken op verzoek
Nationaal schoolontbijt
Groep 3 naar de Bibliotheek
Inloop avond van 18.45 – 19.30

Voortgangsgesprekken
Volgende week start weer een ronde voortgangsgesprekken voor de groepen 1 t/m 8.
Tijdens deze ronde zijn de gesprekken niet verplicht, maar op uitnodiging van de leerkracht.
Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen, maar u toch graag in gesprek zou willen gaan
met de leerkracht, geef dit dan even aan bij de leerkracht van uw kind.

Contactpersoon en pestcoördinator
Graag breng ik u de volgende rollen onder de aandacht bij ons op school. Sinds dit
schooljaar heeft Nella Vlaar (leerkracht groep 1/2 A) de rol van Contactpersoon op
zich genomen. Zij is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen bij klachten over
schoolzaken. Zij zal luisteren naar de klacht en volgens de juiste klachtenroute de
klacht proberen op te lossen.
Wat doet een contactpersoon?
- De contactpersoon is een herkenbaar aanspreekpunt met wie een klager contact
legt.
- De contactpersoon brengt de klager in contact met de persoon die de klacht kan
wegnemen.
- Andere taken zijn: presenteren, registreren en adviseren.
Onze pestcoördinator is sinds dit schooljaar juf Suzan Tissing (IB). Leerlingen die het
gevoel hebben dat ze gepest worden, kunnen dit natuurlijk melden bij hun juf of
meester, maar soms willen kinderen het liever aan iemand anders buiten hun groep
vertellen. Dan kan je bij juf Suzan terecht. Zij zal dan samen met de leerlingen de
stappen bespreken om te zorgen dat het vervelende gedrag van de ander stopt.

Nationaal schoolontbijt
Op dinsdag 6 november doen wij mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Alle
leerlingen ontbijten om 8.30 op school in hun eigen groep. Ontbijten in de
ochtend is heel belangrijk. Het geeft kinderen energie om aan de dag te

beginnen. Om het extra gezellig te maken mogen kinderen deze dag in hun pyjama op school
komen om te ontbijten.

EU schoolfruit
Ook dit schooljaar hebben wij ons weer opgegeven voor het Europees Schoolfruit
programma en zijn wij weer ingeloot. Vanaf woensdag 14 november start de
levering van het schoolfruit. Dat houdt in dat tot de meivakantie alle kinderen 3x
per week (maandag, woensdag en vrijdag) fruit of groente krijgen via school.
Wekelijks zal op het bord geschreven worden welk fruit of groente er geleverd zal
worden. Mocht uw kind het fruit op een bepaalde dag niet lusten, dan kunt u uw
kind zelf iets meegeven.

Samenwerking met NSDSK:
Wilt u met uw kind bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek?
De NSDSK is een zorgaanbieder voor kinderen met taal- en gehoorproblemen. Voor het
onderzoek 'Het gevoel dat ik bedoel' is de NSDSK op zoek naar kinderen van 6 t/m 10 jaar
oud. Met dit onderzoek willen wij meer zicht krijgen op het sociaal-emotioneel functioneren
van kinderen in deze leeftijdsgroep. Als uw kind mee doet met het onderzoek, zal een
onderzoeker van de NSDSK op school een aantal taakjes met uw kind doen. Dit zijn
bijvoorbeeld puzzels en verhalen. Kinderen vinden het meestal heel leuk om mee te doen!
Naast de taakjes, vragen wij ouders een online vragenlijst in te vullen. Dit geeft ons een
compleet beeld. In de folder, vindt u meer informatie over het onderzoek.
U kunt uw kind opgeven door het digitale contactformulier op https://nsdsk.nl/doe-meeaan-het-gevoel-dat-ik-bedoel in te vullen of door de antwoordkaart in de folder retour te
sturen.
Alvast hartelijk dank!

