Nieuwsbrief
Vanuit de directie
Deze week zijn de
gespreksavonden over het sociaalemotioneel welbevinden van
de kinderen. We hopen op goede
gesprekken want alle leren start met
goed in je vel steken.
Op dit moment gaan we alle klassen
rond om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Samen met een
extern deskundige bekijken we de
kwaliteit van de instructie en gaan
daarna met de leerkrachten om
beurten in gesprek. Boeiend en leerzaam!

IN DIT NUMMER:

Vanuit de directie

1

De Vreedzame
School

2

Zolderopruiming

3

Agenda

-14 november Plusklasavond
-14 november koffiemoment PZ
-16 november koffiemoment O
-19 november lootjes trekken
-20 november GMR vergadering
-22 november zolderopruiming
15:00-16:00uur en 19:0020:00uur
-28 november MR vergadering
-3 december inleveren surprises
-4 december Sinterklaasfeest

De nieuwbouw ligt praktisch op schema. Als u er langsrijdt, ziet u al de
verdiepingsvloer grotendeels klaar liggen.
Op allerlei manieren bereiden we
ons als team voor op de verhuizing.
Houd u er rekening mee dat als we
de planning halen- en daar lijkt het
op- we naar alle waarschijnlijkheid
de laatste twee dagen van dit
schooljaar (18 en 19 juli) de kinderen vrij zullen geven om de school
te gaan verhuizen.
We gaan ook tijdens het schooljaar
al beginnen met opruimen. We moeten de oude school leeg opleveren.
Daarvoor zullen we ook een paar
momenten kiezen waarop we de nog
bruikbare spullen zullen gaan verkopen of weg zullen geven en als laatste weggooien. De eerste keer
is donderdag 22 november.
Zie hiervoor de flyer verderop.

14 november 2018

Schoonmaakavonden: Tot mijn schrik
zag ik dat de vier schoonmaakavonden niet op de ouderkalender staan.
Het geval wil dat ze wel op onze interne personeelskalender een plek hadden, maar op één of andere manier
zijn ze niet op uw kalender terechtgekomen. En niemand van de ouders
kwam bij me omdat er iets miste......
(grapje!). Maar toch, wij doen het
ook niet voor onze lol, maar omdat het
schoonmaakbedrijf nu eenmaal alleen
de grote lijnen doet en wij graag een
schone school hebben. Kortom de
eerste avond is voorbijgegaan, maar
er zijn nog drie kansen waarvoor u
binnenkort een indeling krijgt.
Het gaat om 21 februari, 10 april en
11 juli, waarbij de laatste
keer vooral een inpakmoment zal
zijn voor de verhuizing. Zet de data
vast met potlood in uw agenda!
Wist u d at we nog s teed s
de fruitdagen in ere houden? Het zijn
de dinsdag en vrijdag en andere dagen mag natuurlijk ook.
Vanavond is er een informatieavond voor de plusklas. Ouders hebben daarvoor al een aparte uitnodiging ontvangen.
Noodnummer
Via ouderportaal geven ouders vaak
een noodnummer op van hen zelf.
Echter, deze telefoonnummers van
ouders staan al onder het kopje
"verzorgers" en het is dus niet nodig
deze ook nog eens onder noodnummer te plaatsen. Het noodnummer is
bedoeld om iemand op te geven als
d e opgegeven nummers va n
"verzorgers" niet bereikbaar zijn. Wilt u
daar nog eens naar kijken?
Vervolg op pagina 2….
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Wat lezen we in de bijbelverhalen van Kind op Maandag?
Na de zomervakantie zijn we begonnen met de verhalen van Mozes en het volk Israël. In deze periode horen
we hoe ze aankomen in het beloofde land. Maar in dat land lukt het niet altijd om een gelukkig en goed leven
te leiden. Er komt een tijd waarin mensen maar doen waar ze zelf zin in hebben, in plaats van te luisteren
naar God. Het is de tijd van de rechters. In die tijd wordt Simson geboren, de man met de lange haren en onwaarschijnlijke kracht. Kan hij een begin maken met de bevrijding van Israël?
Gevonden voorwerpen
Deze week liggen de gevonden voorwerpen nog voor u klaar. Het is weer ongelooflijk wat er allemaal bij ligt,
met name op de PZ-laan. Kijk even in de hal van de hoofdingang. Vrijdag gaat het in de kledingcontainer.
Koffiedrinken
Woensdagmorgen was er ruime belangstelling voor het koffiedrinken in het speellokaal. Ouders konden elkaar ontmoeten
en vanuit de directie werd wat verteld over hoe we ons als
school proberen te verbeteren, met name tijdens de rekenlessen. Ook werden de ouders opgeroepen om adviezen te geven hoe we als hele school ons konden verbeteren. Tenslotte
konden de ouders de groepen 3, 4 en 5 in om even iets te
proeven van 'bewegend leren', met heel je lijf dus. Dat ging er
heel enthousiast aan toe! Bedankt!
Vrijdagmorgen is er koffiedrinken op de Oranjelaan. U bent
van harte welkom! Ik bespreek een aantal actuele zaken!
Met vriendelijke groet, Bert Wiltink

De Vreedzame School
Deze week komt juf Esther in groep 6 en 7 vertellen over de leerlingmediatoren en mogen de kinderen solliciteren naar deze taak. Een leerlingmediator helpt kinderen bij het oplossen van een conflict. Dit doen ze
altijd in een tweetal en bij grote problemen schakelen ze een leerkracht in. Het afgelopen jaar hebben we
hier voor het eerst mee gewerkt en we zien een grote betrokkenheid bij de kinderen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun taak. Voordat de kinderen een mediator zijn krijgen ze eerst een training. Deze vindt
plaats onder schooltijd. Ouders van de kinderen die hiervoor gekozen worden krijgen van ons de nodige informatie.
In de klassen wordt er deze periode weer vergaderd. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er
speelt in de klas. De onderwerpen liggen niet vast maar worden door de
leerkracht, eventueel in overleg met de groep, bepaald. Ook is er dan
weer een lentekriebel les.
Blok 3 gaat van start. In dit blok hebben we het over oor hebben voor
elkaar. De kinderen leren duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen
stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander en verschil van
mening overbruggen. In de week/groepsbrieven zullen de leerkrachten
wat meer in gaan op de onderdelen voor de specifieke groep.

Luizenpluizen
Ook dit jaar hebben we de hulp van ouders die willen luizen pluizen na de vakanties hard nodig. Mocht u ons
willen helpen en een cursus hiervoor willen volgen dan kan dit op 16 januari
2019. Vanuit het GGD zal er dan een hoofdluistraining plaatsvinden. We zijn op
de Oranjelaan nog op zoek naar ouders die elke dinsdag na de vakantie willen
luizen pluizen. Opgeven voor het luizen pluizen of de cursus kan bij Taroena van
Veelen (tvanveelen@spco-lev.nl)
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Zolderopruiming

Oranjelaan 3 - tel. 616894
2741EP Waddinxveen
Peter Zuidlaan 5 - tel. 614055
2742 XE Waddinxveen

Bezoek ons op het web
www.kw-a.nl
Of volg ons op facebook

Leren en vertrouwen

