Nieuwsbrief
Vanuit de directie
Als het regent,
zoek dan naar de regenboog
Uit: Op Adem, glossy Besturenraad
Verus
Van de directie

IN DIT NUMMER:

Vanuit de directie

1

Vervolg pagina 1

2

Vreedzame school

3

De herfst begint zich al aan te kondigen in de natuur en in het schoolleven gaat het ook al weer richting
herfstvakantie. Wolken, wind, regen
en zon. Soms gaat het in je persoonlijke leven ook zo door elkaar heen.
Misschien lukt het om de positieve
dingen te blijven zien. Dat is ook de
uitdaging van de leerkrachten in de
klas, om ook bij storm en regen de
regenboog bij de leerlingen te ontdekken. Er is altijd hoop, er is altijd
een nieuwe kans, maar soms moet
je wel even goed kijken!!
LEV-studiedag

Agenda

-2-12 oktober Kinderboekenweek
-3 oktober studiedag
-4 oktober voorleeswedstrijd
(eerste ronde gr 4-8)
-9 oktober tweede ronde voorleeswedstrijd groep 7 en 8
-10-12 oktober Kamp groep 8
-12 oktober schoolfotograaf
Oranjelaan

Volgende week woensdag zijn alle
vijf LEV-scholen gesloten en wordt
het personeel geschoold op een studiedag in Kamerik. Het is voor het
eerst dat alle scholen dit samen
doen.
Volgende week dinsdag start ook de
Kinderboekenweek. Verderop leest u
daar meer over, maar hier zeg ik al
dat het zo belangrijk is om kinderen
leesplezier te laten beleven. Soms
gewoon even ‘ontschermen’ en met
een boek in de hoek helemaal wegdromen in een andere wereld! En u
als ouders(s) kunt daar een mooie
rol in spelen, of zelfs meedromen of
meelezen met uw kind!
Dag van de leraar
Op 5 oktober is het de dag van de
leraar. Ze zijn niet jarig, maar een
beetje positieve aandacht is altijd

26 september 2018

goed, want ze staan er wel elke dag!
Het is de mooiste ‘hondenbaan’ die er
is en als u een klein aardigheid, bemoediging, complimentje voor ze in
petto hebt, houd ik u niet tegen. Ik
vind dat ze het ‘verdienen’, zelfs al
blijft het salaris nog steeds achter bij
het VO…..
De nieuwbouw is in volle gang…….
Volgende week vrijdag gaan we met
heel de school lopend even kijken bij
de nieuwbouw. We konden dan wel
niet bij de eerste paal zijn, we zijn nu
bij de laatste betonstorting en we storten een tijdkoffen van onze school in
het beton. Elke groep stopt daar een
aandenken in voor ons nageslacht…..
Als we over 50 jaar de nieuwe school
weer afbreken komen ze een mooie
boodschap van ons tegen…..en van de
Regenboog ….en van Quadrant! Hoe
dat allemaal in zijn werk zal gaan,
hoort u volgende week. De
‘betonceremonie’ zal niet zo lang duren en vroeg op de dag zijn. We weten dat er op die dag ook verkeerslessen zijn en proberen die twee zaken
niet te laten botsen.
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Nieuwe inschrijvingen
We krijgen heel veel aanvragen voor nieuwe inschrijvingen. Het is wel belangrijk dat alle ouders die voor onze school willen kiezen zich op tijd melden. Misschien kent u ook nog mensen bij u in de buurt die onze
school overwegen. Geef ze dan door dat ze altijd een afspraak kunnen maken voor een rondleiding en dat er
op 12 oktober open morgen is (trouwens bij alle scholen in Waddinxveen).
Voorleeswedstrijd
Binnenkort start de kinderboekenweek 2018,
met thema ‘vriendschap’. Op school zullen wij
daar mee aan het werk gaan. Wij vinden het
namelijk erg belangrijk dat kinderen veel lezen, maar ook plezier hebben in het lezen.
Op donderdag 4 oktober houden wij in de
groepen 4 t/m 8 een voorleeswedstrijd. Alle
kinderen mogen aan deze wedstrijd meedoen
(opgeven bij je juf!). Thuis bereiden zij een
stukje (niet meer dan 2 minuten) voor. Het is
erg belangrijk dat de kinderen het stukje goed
voorbereiden, zodat het leuk is om naar te
luisteren! Voor de groepen 4 t/m 6 zal er die
dag meteen bepaald worden wie de voorleeskampioen is van de klas. Voor de groepen 7
en 8 komt er nog een vervolgwedstrijd. We zijn
namelijk op zoek naar de beste voorlezer van de KWA (PZ en O doen dit samen). De winnaar mag namelijk
namens onze school meedoen aan de regionale voorleeswedstrijd. Vorig jaar heeft Rosalie Smit onze school
vertegenwoordigd. Wie gaat haar opvolgen!
Foutje jaarkalender- rectificatie
Door een oplettende ouder werd ik er op geattendeerd dat het vakantieschema op achterzijde van de kalender niet klopt met de voorzijde. Let wel: Op de voorzijde staat het goed en op de achterzijde moet u het Paasweekend van 30 maart – 2 april doorstrepen want dat weekend bestaat niet. Pasen valt nu binnen
de meivakantie (19 april – 3 mei)
Nieuwsbrief CJG – Het lezen meer dan waard!
In deze link treft u de nieuwsbrief van het CJG met een keur aan belangrijke artikelen voor verschillende
doelgroepen. Mis het niet, bijv
Hulp bij het opvoeden...je staat er niet alleen voor.
Omgaan met je puberkind...
Praatgroep echtscheiding.
Stoptober....Help, hoe kom ik van het roken af.
De Rotterdampas voor de kleine portemonnee of Stichting Leergeld
Wilt u eraan denken om het bereikbaarheidsformulier in te leveren bij de leerkracht van uw kind?
Met vriendelijke groet,
Bert Wiltink
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Blok 1 is in alle groepen afgerond. In de klassen kunt u zien hangen hoe de kinderen het graag willen in de klas. De regels en afspraken voor dit schooljaar. Ook is er in alle groepen een groepsvergadering gehouden met een onderwerp dat speelt in de klas.
In blok 2 gaan we het hebben over conflicten oplossen. In de
jongste groepen leren de kinderen het verschil tussen een conflict en een ruzie. In de hogere groepen hebben we het over oorzaken van conflicten.
Bij conflicten gaan we er
van uit dat kinderen deze
zelf of met de hulp van de
mediatoren (vanaf groep
3) kunnen oplossen. Voor
een ruzie schakel je de
hulp van de juf in.
Op het plein is er een afgesproken plek waar het
stappenplan hangt voor
het oplossen van conflicten.
In de school hangen verschillende prikborden
waarop u kunt terug zien waar we aan werken.

Creamiddag—vrijdag 19 oktober
Op vrijdag 19 oktober a.s. zal er op de KWA weer een creamiddag zijn voor de groepen 1
t/m 8. Het thema van deze creamiddag is Natuur en werken met natuurlijke materialen.
Hopelijk loopt u meteen warm om mee te komen helpen op deze gezellige middag, want
we kunnen alle hulp gebruiken. Ouders, opa’s en oma’s, oudere broers en zussen
… iedereen is welkom om te komen helpen.
De middag begint om 12.10 uur met het klaarzetten van de materialen. Daarna start de
creamiddag en eindigt om 14.00 uur.
Komt u er samen met ons een gezellige creatieve middag van maken?
PZ: U kunt zich opgeven via de mail bij juf Jacqueline Klaasse ( jklaasse@kw-a.nl )
Oranjelaan: U kunt zich opgeven via de mail bij juf Taroena van Veelen ( tvanveelen@kw-a.nl )

Oranjelaan 3 - tel. 616894
2741EP Waddinxveen

Leren en vertrouwen

Peter Zuidlaan 5 - tel. 614055
2742 XE Waddinxveen

Bezoek ons op het web
www.kw-a.nl

Volgende kopij nieuwsbrief naar
website@kw-a.nl

Of volg ons op facebook

