Om bij te praten
JAARGANG 26, NUMMER 10

Agenda
5 februari
9 februari
12 februari
12-13 februari
13 februari
15 februari
19 februari
19-20 februari
20 februari
22 februari
26 februari t/m
2 maart

29 januari 2018
17 juli 2017

Studiedag (Leerlingen zijn vrij)
Rapport 1 mee
Groepsbespreking (leerlingen Clowns en
Acrobaten vrij)
Rapportgesprekken
Groepsbespreking (leerlingen Orkest en
Olifanten vrij)
Groepsbespreking (leerlingen Tijgers en
Leeuwen vrij)
Groepsbespreking (leerlingen Groen en
Oranje vrij)
Rapportgesprekken
Groepsbespreking (leerlingen Geel en
Rood vrij)
Groepsbespreking (leerlingen Blauw en
Paars vrij)
Voorjaarsvakantie

De Nationale Voorleesdagen
In het kader van de nationale
voorleesdagen,
hebben
we
afgelopen woensdagochtend ons
jaarlijks voorleesontbijt gehouden.
Veel kinderen kwamen in pyjama op
school en hadden hun knuffels mee. In
de klassen werden de kinderen
getrakteerd op een heerlijk ontbijtje, verzorgd door de
ouderraad. Leerlingen van het Schoter Scholengemeenschap
hebben in de klassen voorgelezen. Het was voor iedereen een
geslaagde ochtend.

Pleinkanjers:
Deze week hangen de foto in de hal van het
hoofdgebouw en de Gentiaan.
Acrobaten:
Orkest:
Olifanten:
Leeuwen:

Fatema
Shomari, Levi, Sandro
Kerem
Bram, Luuk, Isa

Medezeggenschapsraad
Nieuwe leden gezocht voor de Medezeggenschapraad
(MR).

De medezeggenschapsraad (MR) van de Trapeze geeft
adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die te maken
hebben met het beleid van de school. De MR bestaat uit twee
ouders en tweeteamleden. Vanaf halverwege dit schooljaar zijn
wij op zoek naar nieuwe ouders voor in de MR. Vindt u het leuk
om mee te denken en te beslissen over het beleid van de
Trapeze?
Meldt u zich dan nu aan door via Schoudercom. een bericht naar
MRTrapeze te sturen of mail info@sbodetrapeze.nl. Ook als u
vragen heeft kunt u deze via dit adres stellen.

Studiedag
Op maandag 5 februari hebben de kinderen vrij.
Alle leerkrachten zijn op school om met elkaar te werken aan
de kwaliteit van het onderwijs op de Trapeze.

Ouderbijdrage

CITO-toetsen

De voorbereidingen voor het schoolreisje en de kampweek
zijn begonnen en daar zijn al diverse uitgaven voor
gedaan.

Er is door de leerlingen de afgelopen twee weken heel
geconcentreerd aan de Cito-toetsen gewerkt.

Heeft u de ouderbijdrage reeds betaald, dan zijn we u daar
dankbaar voor, als u dit nog niet heeft gedaan, wilt u dit dan zo
spoedig mogelijk doen??

PBS

Door een computerstoring bij CITO konden echter niet alle
toetsen worden afgenomen.
Daarom zal ook deze week nog getoetst worden. De toets
uitslagen zullen tijdens de rapportgesprekken met de
ouders/verzorgers worden besproken. Volgende week zal weer
begonnen worden met de niveaugroepen.

De komende week besteden we extra aandacht aan de
Kernwaarde : Veiligheid

Goed Gedaan

“Een veilig schoolklimaat”, je hoort er overal over en zelfs de
staatssecretaris houdt zich ermee bezig. Eerste voorwaarde
voor veiligheid is dat ook de leerlingen weten wat daaronder
wordt verstaan en wat zij daar zelf aan kunnen doen. Dat staat
de komende week centraal in de gesprekken over PBS.

De komende drie weken werken we aan het thema:
“Allemaal anders”
Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema
‘Allemaal anders’.
Om rekening te kunnen houden met een ander, moet een kind
begrijpen wat er in die ander omgaat. (Wat denkt, voelt en wil
hij?) Kinderen kunnen dat nog niet zo goed inschatten.
Hun inlevingsvermogen moet nog groeien. Help daarbij!
In de klas komt het volgende aan de orde:

Alles heeft leuke en niet-leuke kanten (schommelen is
leuk, maar het kan soms ook misgaan).

Mensen kunnen daardoor verschillende dingen
denken, voelen en willen, terwijl ze hetzelfde zien of
doen.

Als je goed oplet (kijken, luisteren, vragen stellen), kun
je erachter komen wat een ander denkt, voelt, of wil.

