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Agenda tot de volgende nieuwsbrief

Dinsdag 27 september Start weerbaarheidslessen Karkach Gym groep 7/8

Woensdag 28 september MR vergadering

Donderdag 29 september Schoolfotograaf & klasbezoeken Vreedzame School

Vrijdag 30 september Start talentlessen

Woensdag 5 oktober Start kinderboekenweek

Vrijdag 7 oktober Wieltjesdag

Algemeen nieuws

Samen staan wij sterk.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Afgelopen maandag was de druk bezochte ouderavond. Wij willen alle ouders ontzettend
bedanken voor hun betrokkenheid. Samen zijn wij verantwoordelijk school het schoolsucces
van uw kind.
We zijn dit schooljaar goed gestart. De afgelopen weken hebben wij gebruikt om de regels
weer goed te implementeren en om te werken aan groepsvorming. Het pedagogisch klimaat
in de klas is belangrijk voor de leerresultaten van de leerlingen.
Ook blikken wij terug op een aantal gezellige sportdagen. Ook weer dank aan alle ouders
die hebben meegeholpen.

In deze nieuwsbrief staan belangrijke zaken voor de komende periode. Lees de nieuwsbrief
goed door!

Prettig weekend.

Oriana Pattinama
Directeur.



Schoolfotograaf

Aanstaande donderdag komt de schoolfotograaf. Er is gekozen voor een nieuwe fotograaf
ten opzichte van vorig jaar. Veel ouders vorig jaar wat minder tevreden en daardoor hebben
we een nieuwe schoolfotograaf uitgekozen. Dit jaar is er een witte achtergrond op de foto.
Uw kind mag fleurige kleding aan doen en de schoenen komen ook in beeld.
Vanaf deze plek wil ik alvast de hulpouders Arzu, Samantha en Suzanne bedanken voor hun
inzet deze dag.

Fruit

Elke vrijdag hebben wij schoolfruit over. Wij zullen dit neerleggen bij de ingang van groep
3-4. U kunt dan een tasje meenemen en fruit meenemen.

Kinderboekenweek: GI-GA-GROEN

5 oktober begint de kinderboekenweek. Het thema van de kinderboekenweek is: GI-GA
GROEN.  Bij ons op school besteden we veel aandacht aan taal- en leesonderwijs. We
zullen de kinderboekenweek dan ook op een feestelijke manier openen. Uw kind mag op
deze dag in het groen naar school komen.

U kunt met uw kind het dansje en het liedje van de kinderboekenweek oefenen:
https://www.youtube.com/watch?v=5gPCIDdnlsw

Om thuis aandacht aan te besteden

In de groep en in de school is het belangrijk dat er regels zijn. Deze regels zijn er om te
werken aan een positief klimaat in de school. Wij zouden het fijn vinden dat ook ouders thuis
de regels met de kinderen bespreken.
U kunt de regels en onze grondwet vinden in de kalender die iedereen begin dit schooljaar
ontvangen heeft.

Talentlessen

Volgende week beginnen de talentlessen weer. Wij vinden het als school belangrijk om
kinderen de ruimte te geven hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Mocht u

https://www.youtube.com/watch?v=5gPCIDdnlsw


structureel een bijdrage willen leveren aan de talentlessen kunt u zich opgeven bij juf
Marieke of Meester Giovanni.
mariekedominicus@archipelscholen.nl giovannivansommeren@archipelscholen.nl

Karkach Gym weerbaarheid

De groepen 7 en 8 krijgen vanaf volgende week weerbaarheidslessen van meester Said van
Karkach Gym. Onderwerpen van de weerbaarheidslessen zijn:

- Hoe sta ik?
- Hoe staat een ander?
- Hoe kijk ik?
- Hoe kom ik voor mezelf op?
- Hoe help ik een ander?
- Hoe zien anderen mij?
- Hoe kom ik over op anderen?

Tevens zullen op korte termijn ook de weerbaarheidslessen in het Naschools programma
worden opgenomen. Hier krijgt u t.z.t. informatie over.

MR-vergadering

Volgende week woensdag zal de eerste MR-vergadering van dit schooljaar zijn. Tijdens de
MR-vergaderingen worden beleidsmatige zaken besproken. Mocht u een keer een
MR-vergadering willen bijwonen als toehoorder, is dit natuurlijk mogelijk. U kunt dan contact
opnemen met de voorzitter van de MR, juf Sabina Meijer. Sabinameijer@archipelscholen.nl
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