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Agenda
25 september:
25-29 september:
4-15 oktober
5 oktober

Informatieavond Groep 8
Week van de Pauzehap
Kinderboekenweek
Onderwijsstaking: School is dicht!!

Pleinkanjers:
Komende week hangen haar foto in de hal van het
hoofdgebouw en de Gentiaan.
Geel:

Sam G.

Informatieavond
Schoolverlaters
Vanavond vindt onze jaarlijkse informatieavond over de
schoolverlatersprocedure plaats.
U bent vanaf 19.15 uur van harte welkom voor een kopje koffie
of thee waarna om 19.30 uur de avond start in de teamkamer.
We geven informatie over de wijze waarop het advies tot stand
komt, en bespreken de testen en onderzoeken die de
schoolverlaters krijgen. Ook geven we een overzicht van de
verschillende types van voortgezet onderwijs. Ouders en
verzorgers krijgen ruimschoots de gelegenheid tot het stellen
van vragen.

Week van de Pauze hap
Deze week doet de hele school mee aan de Week van de
Pauze hap.
Gedurende deze week leren en ervaren de
kinderen hoe lekker en leuk het is om te
kiezen voor gezonde tussendoortjes.
De kinderen krijgen deze week ook
gezonde tussendoortjes aangeboden.
We gaan met elkaar proeven en krijgen les in wat gezond
en ongezond is.
Een speciale ouderbrief ontvangt u als aparte bijlage

Ouder vertelgesprek
De komende periode staan de ouder vertelgesprekken op het
programma. Via SchouderCom ontvangt u een uitnodiging om
een afspraak met de leerkracht van uw zoon/dochter te maken.
Tevens ontvangt u de gesprekpunten ter voorbereiding op het
gesprek. Invullen en vooraf terugsturen wordt gewaardeerd, bij
voorkeur digitaal, zodat de leerkracht zich goed kan
voorbereiden op het gesprek. Het is echter voor ons geen
voorwaarde om het gesprek te kunnen houden.
Ouders/verzorgers die vorig jaar het startgesprek hebben
gevoerd hoeven bij ongewijzigde situatie niet dezelfde zaken
opnieuw te vermelden. Zoals
het formulier aangeeft kunnen
ouders/verzorgers ook zelf
bespreekpunten aanleveren.
Bij onze nieuwe leerlingen gaan
we graag op huisbezoek.

Groepsdynamiek
Vorige week heeft groep Blauw een groepsdynamiek
opdracht gedaan.
Elke klas doorloopt bepaalde fases tijdens een schooljaar. Nu
zitten wij in de 2e fase, de conflictfase.
Bij deze fase hoort de opdracht: Toren bouwen.
Deze opdracht heeft als doelen: ruzie oplossen, eigen denken
bewust sturen, omgaan met kritiek, opkomen voor jezelf,
opkomen voor een ander, oplossingen verzinnen en luisteren
naar de ander.
De opdracht was een toren te bouwen van spaghettislieren en
spek. Hiervoor kregen de groepjes 15 minuten de tijd.
De leerlingen hebben goed samengewerkt en er zijn mooie
creaties ontstaan.

Boswandeling

PBS

De herfst is begonnen, een tijd dat er veel te bewonderen
valt in de natuur.

Deze week besteden we extra aandacht aan: betrokkenheid.

Daarom willen we op donderdag 28 september met de
onderbouw een wandeling maken in het Santpoortse bos. De
ouders/verzorgers van de kinderen die meegaan krijgen hier
vandaag bericht over. De kleuters hebben deze week alvast
wat vooronderzoek gedaan in het Noordersportpark:

Goed Gedaan
Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema
‘Grapje, plagen, pesten’.
Grapjes maken is leuk, net zoals elkaar een beetje plagen.
Maar kinderen moeten wel leren hoe je plagen leuk houdt.
Ook moeten ze leren ervoor te zorgen dat plagen niet langzaam
overgaat in gemeen pesten.

