Nieuwsbrief 3 schooljaar 2018-2019

EU fruitproject op het Mozaïek
Beste ouders en kinderen,
Na de herfstvakantie is de herfst echt begonnen. Buiten is het herfstweer en
binnen werken de kleuters uiteraard over thema ‘de herfst’ .
Na het geslaagde muziekproject start binnenkort het EU-fruitproject. Van 12
november tot 19 april krijgen de kinderen 3 keer per week gratis fruit en/of
groente. De extra vitamines kunnen we met dit weer en de winter voor de
boeg, goed gebruiken.
De Boekenbeurs heeft 47,50 euro opgebracht. Hiervoor zijn boeken voor de
groepen gekocht. De Kinderpostzegelactie was succesvol met een resultaat van
1938 EURO. Dat is een gemiddelde van 129,20 per leerling. Iedereen bedankt
voor jullie inzet en bijdragen!
Voor groep 5 t/m 8 zijn na de herfstvakantie de lessen WEERBAARHEID weer gestart.
Zo leer je ‘sterk te staan’ en voor jezelf op te komen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling, de basis om verder te ‘groeien’.
Een kind dat goed in zijn vel zit, kan
beter omgaan met anderen en zichzelf,
is blijer en presteert beter,
De leerkracht ziet hoe het kind zich
gedraagt en of de motivatie om te leren goed is. Met de werkwijze van
Goed van Start, samen regels en afspraken maken, zorgen we voor eigenaarschap bij de kinderen.
Soms is meer nodig en gaan de leerkrachten in overleg met ouders. Er
worden afspraken gemaakt hoe een
kind verder geholpen kan worden.
Extra ondersteuning van externe begeleiders is dan een goede manier om te
helpen.

Het kind, de leerkracht en ouders krijgen informatie en adviezen hoe zaken
beter aangepakt kunnen worden.
Leraren en ouders zijn partners waar
het gaat om de zorg voor de kinderen.
Het is in het belang van de kinderen
dat we elkaar op de goede manier weten te vinden.
Als blijkt dat we de zorg die een kind
nodig heeft, ondanks alle hulp niet
kunnen bieden, heeft de school zorgplicht om te zoeken naar een andere
school.
Uiteraard altijd in overleg met ouders,
uitgaan van het belang voor het kind.

Ouders en andere vrijwilligers op school
We zijn altijd heel blij met de hulp van ouders en vrijwilligers. Uiteraard werken alle
vrijwilligers altijd onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten. De regels en afspraken die voor het team gelden, zijn ook voor hen belangrijk om zich aan te houden.
Een consequente aanpak zorgt dat het veilig en vertrouwd is voor de kinderen.
Dit geldt ook voor de vrijwilligers van de Tussen Schoolse Opvang. Zij werken onder
leiding van de pedagogisch medewerkers.
De verkeersouders zijn
gestart met een
zichtbaarheidsactie.
Bij de kinderen van
groep 4 tot en met 8
werd de fietsverlichting
gecontroleerd.

Zien en gezien worden, belangrijk in het verkeer en op school!

Nationaal
Schoolontbijt
De werkgroep schoolontbijt organiseert weer het Nationaal Schoolontbijt voor de kinderen.
Donderdag 8 november ontbijten
we gezellig samen met z’n allen in
de klas!

KINDERNEVENDIENST
Elisabethzondag
11 november 2018 om 10.30 uur
in de kerk van Zuiddorpe

Iedereen is welkom!
Informatie: www.eparochie.nl
Bureau Elisabeth-parochie
telefoon: 0115 616006

AKTIVITEITENKALENDER
8-11 Schoolontbijt voor groep 1 t/m 8, groep 6 is uitgenodigd voor het
BURGEMEESTERSONTBIJT op het Stadhuis in Terneuzen, SUPER leuk!
Week 46
Start van project Schoolfruit
23-11
Rapport 1 voor groep 3 t/m 8
Week 48
kind-ouder-leerkracht gesprekken
30-11
Finale van de voorleeswedstrijd
5-12
Sinterklaas op school
20-12
Kerstviering en Kerstmarkt
Na Schoolse Activiteiten:
Na de herfstvakantie is de sportklas gestart op
vrijdag voor groep 3 en 4 van 15.00-17.00.
Na de kerstvakantie volgen de kleuters….

