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Luistergesprekken…
Contact tussen ouders en leerkrachten is van
ontzettend groot belang voor uw kind. Wij
vinden dat dit, ondanks 10-minutengesprekken e.d. toch nog wat te weinig is. Daarom
hebben wij als team besloten om een extra
formeel oudercontactmoment in te voeren. En
dat gaan we doen d.m.v. ‘Luistergesprekken’.
Een Luistergesprek is een gesprek waarin u
als ouder(s) over uw kind vertelt en de juf
luistert. Een omgekeerd 10 minutengesprek
dus. Wij willen u laten vertellen over uw kind!
Daarvoor zullen we u van tevoren wat vragen
geven zodat u zich kunt voorbereiden.
Het valt voor een meester en juf natuurlijk
niet mee om te luisteren. Dat moet geleerd
worden. Daarom doen we als team aan scholing op dit thema. We gaan het eerst oefenen.
Na de herfstvakantie zal elke collega een aantal ouders uitnodigen voor zo’n gesprek. Let
wel: verwacht geen leerresultaten van de
leerkracht. U bent dan aan het woord...
Levend Loevestein…
Aanstaande donderdag is het zover. De groepen 1 t/m 4 gaan op excursie naar Slot Loevestein. In het kasteel is een echte jonkheer,
een zwerver, een middeleeuwse bakker, een
veroordeelde en een jonkvrouw aanwezig en
nog veel meer figuranten. Op Loevestein herleven oude tijden. De (groot)ouders die hiervoor een dagje vrij genomen hebben, willen
we hartelijk bedanken. U zorgt ervoor dat het
kasteelbezoek heel écht is. De groepen 3, 3-4
en 4 komen donderdag niet thuis eten. Wilt u
hen een lunchpakket en extra drinken meegeven? We gaan met de bus pendelen.
Fruitdag…
Op woensdag is het de ‘Verplichte Fruitdag’.
Dat betekent dat je dan geen koek, chips of
snoep mag meenemen. Ook de andere dagen
is fruit erg gezond en aan te raden, maar niet
verplicht. Dus op woensdag alleen fruit! BVD!
Kerstboeken…
Het bestuur geeft ook dit jaar met de kerst
alle kinderen een boek cadeau. Vorige week
kreeg uw kind(eren) een lijst mee om een
keuze te maken. We moeten er nog een paar
terug krijgen. Graag z.s.m.
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Ouderbijdrage…
De ouderbijdrage is vrijwillig, toch doet nagenoeg
iedereen mee. Hartelijke dank daarvoor. Mocht u
het strookje thuis hebben, graag deze week inleveren. Van dit geld kunnen we wat extra’s doen.
Groep 8 ouders in de klas…
Donderdag 2 november wil ik in groep 8 een les
geven over hoe het schooladvies tot stand komt
en over het Voortgezet Onderwijs. Alle groep 8
ouders worden bij dezen hiervoor uitgenodigd.
Wanneer u voor het eerst een kind in groep 8
heeft, is dit heel nuttig. Als u inmiddels weet hoe
de overstap naar het VO werkt, mag u gerust
thuisblijven. En als u het leuk vindt: welkom!
Gezocht...
Een overblijfmoeder. Het lijkt wel de openingszin
van een opsporingsverzoek. We zoeken echter
een moeder die weleens wil invallen als een ander niet kan. Je krijgt een kleine vergoeding en
het is erg gezellig. Meld je maar bij opperhoofd
Janny. Ook voor info. Janny weet er alles van.
ZEER BELANGRIJK: Uitnodiging!!!
Er gaat per 1 januari 2018 van overheidswege
veel veranderen in de Voorschool. De betaling
gaat totaal anders verlopen en daar bent u als
ouders verantwoordelijk voor. Het wordt inkomensafhankelijk en u moet bij de Belastingdienst
uw kinderopvangtoeslag aanvragen of bij de gemeente een peutersubsidie. Dat is best ingewikkeld. Daarom beleggen we hierover een informatieavond waarop alles duidelijk wordt. Zie achterkant van deze nieuwsbrief. Ook toekomstige
Voorschoolouders hartelijk welkom. Mis dit niet!
Rijksmuseum...
Vandaag ben ik met groep 8 en juf Jonkers op
excursie naar het Rijksmuseum in Amsterdam.
We hebben ons er in de klas op voorbereid. We
gaan voor een workshop: “Proef de Gouden
Eeuw”. De voorpret was al enorm...
Herfstvakantie…
Aanstaande vrijdagmiddag start de vakantie. Allemaal een fijne week toegewenst!
Vriendelijke groet,
Meester Roest
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