Om bij te praten
JAARGANG 26, NUMMER 16

13 april 2018
17 juli 2017

Agenda
16 t/m 20 april
26 april
27 april t/m 11 mei

Kampweek
Studiedag
Meivakantie

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

Jeffrey
Max
Samantha, Levi, Shomari, Thom,
Sinem, Dante, Sandro, Marije
Joëlle
Liz

Geel:
Tijgers:

hebben met het beleid van de school. De MR bestaat uit twee
ouders en tweeteamleden.
Ook volgend schooljaar zijn er weer aftredende leden en 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.

Verkeersexamen
Gisteren hebben de leerlingen van de groepen Paars,
Rood en Blauw het praktisch verkeersexamen gedaan.

Kamperen
Volgende week is het al zover, we gaan kamperen!
De laatste voorbereidingen zijn in volle gang.
Denkt u eraan dat de kinderen geen handbagage
mee mogen nemen.
Ook hoeven de leerlingen geen eten en drinken
mee te nemen.
Hieronder nogmaals de indeling:
Maandag en dinsdag:
Dinsdag en woensdag:
Woensdag en donderdag:
Donderdag en vrijdag:

Het theoretische gedeelte hebben de leerlingen vorige week
gedaan en daar zijn ze allemaal voor geslaagd!
Nu nog even wachten op de uitslag van het Praktisch examen.

Acrobaten en Orkest
Olifanten en Tijgers
Leeuwen en Oranje
Groen en Geel

Juf Judith en meester Arjen zijn de hele week
als vaste begeleiding aanwezig, voor de
betreffende groepen is voor vervanging
gezorgd.
Het beloofd een mooie week te worden.
Heel veel plezier allemaal.

Medezeggenschapsraad

Eind januari hebben we een oproep geplaatst voor nieuwe
leden in de Medezeggenschapsraad.
Dhr. Ron Keesom (vader van Eva, groep Groen) heeft zich
hiervoor aangemeld en zal zitting nemen in de raad.
De medezeggenschapsraad (MR) van de Trapeze geeft
adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die te maken

PBS
De komende week staat de reactie-procedure centraal. De
reactieprocedure is de wijze waarop we reageren op
ongewenst gedrag.
Op de Trapeze belonen we graag het gewenste gedrag van
kinderen en vinden we het fijn om complimenten te geven aan
onze leerlingen.
De reactieprocedure passen we toe in situaties waarin een
kind ongewenst gedrag vertoont of een verkeerde keuze
maakt. Door volgens een vaste procedure te reageren bieden
we kinderen de kans om zich te bedenken en hun handelen te
corrigeren. Ondanks de reactieprocedure hebben we helaas af
en toe nog te maken met gedragsincidenten die in strijd zijn
met de waarden die we op de Trapeze belangrijk vinden:
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, respect
en veiligheid. Gedragsincidenten zoals fysieke en verbale
agressie naar teamleden en/of kinderen en het beschadigen
van materialen worden daarom altijd besproken met de
betreffende leerling en het incident, met de bijbehorende

consequentie, wordt geregistreerd in het leerlingendossier.
Ook de ouders/verzorgers worden geïnformeerd.
Aan het einde van de week hopen we dat alle leerlingen weer
weten wat zij van ons en wat wij van hen verwachten als er
iets verkeerd gaat.

Bibliotheek
Eerste Hulp Bij Werkstukken

& spreekbeurten

Heb je hulp nodig voor je werkstuk, spreekbeurt of
boekbespreking? Kom naar de Bibliotheek!
Elke dinsdagmiddag tussen 15.00 uur en 17.00 uur ben je
welkom in Bibliotheek
Haarlem Noord.
Er zijn laptops met handige websites, heel veel boeken en
iemand die goed kan helpen met ál je vragen. Je hoeft geen
afspraak te maken en we helpen je gratis.
Waar: Bibliotheek Haarlem Noord, Planetenlaan 170.

Goed Gedaan
Ook deze week wordt er met Goed gedaan! nog gewerkt
aan het thema ‘Jezelf de baas’
Kinderen moeten leren zélf verstandige beslissingen te nemen.
Regels en afspraken over veiligheid, gezondheid en rekening
houden met anderen moeten zij kennen én begrijpen.
Zij moeten zélf leren stilstaan bij de gevolgen van hun gedrag
en hun impulsen en emoties indien nodig kunnen beheersen.
Zo worden zij ‘zichzelf de baas’ en daardoor zelfstandig.
In de klas komt het volgende aan de orde:
• Welke afspraken en regels zijn er allemaal om te zorgen:
– dat je veilig en gezond groot wordt.
– dat het voor iedereen fijn is om met elkaar om te gaan.
• Het is soms best moeilijk om je daar aan te houden.
• Je kunt dan tegen jezelf zeggen: ‘Denk eens even na!’

