VOORAF

We wensen u allen een goed en gelukkig

Of het jaar “Goed en gelukkig” gaat worden, heeft te maken met de
succeservaringen die we opdoen. Dat geldt zowel voor kinderen als volwassenen.
Eén van de uitgangspunten van PBS (Positive Behaviour Support) is het geven
van complimenten, een succesfactor voor het aanleren van positief gewenst
gedrag. Het is een stukje van de fundering geworden van een stevige
basisaanpak voor gedrag waar we als school op vertrouwen en ook in 2019 op
voortbouwen.
Bij de start van 2019 willen we beginnen met u als ouder(s)/verzorger(s) een
compliment te geven voor uw inzet/betrokkenheid bij “onze kinderen”. Actieve
ouders zijn van grote waarde voor onze school. Jaarlijks zorgen veel ouders voor
onbetaalbare hulp. Uiteenlopend van het kammen van luizen, het versieren van
de hal, het oefenen met lezen, het begeleiden van spelletjes bij allerlei
festiviteiten en meedoen in Ouderraad en Medezeggenschapsraad. Ouders helpen
aan het eind van het jaar zelfs met schoonmaken.
Daarvoor geven we “onze ouder(s)/verzorger(s) een:
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AGENDA

Datum
10 januari

14 januari
31 januari

Activiteit
Start 2e periode
vrijetijdsactiviteiten
voor leerlingen die
zich hebben
opgegeven
Luizencontrole
Lesvrije dag voor
alle leerlingen
i.v.m. de jaarlijkse
teamdag

Waar
In en rondom de
school

Tijdstip
Na school

In alle groepen

Tijdens de
ochtend
Hele dag

ORGANISATIE
•

Tijdens het kerstdiner voor de leerlingen in de groepen, werden de
ouder(s)/verzorger(s) vermaakt op een andere manier dan voorgaande
jaren met een Rad van Fortuin en een kleine kerstmarkt. Een hapje en
drankje ontbrak niet! Ook dit jaar hebben de leden van de Ouderraad voor
de organisatie van deze activiteiten gezorgd en was alles weer tot in de
puntjes verzorgd.
Heel veel dank namens leerkrachten, kinderen en hun
ouder(s)/verzorger(s)!
Ouder(s)/verzorger(s) die op welke wijze dan ook zijn/haar bijdrage aan
de kerstmarkt geleverd worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage door
de Ouderraad. Mede dankzij deze mensen is het een succes geworden!

•

Donderdag 31 januari hebben de leerlingen een vrije dag vanwege
een teamdag. Denkt u er aan de chauffeur van het taxi-vervoer hierover in
te lichten?
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•

De komende weken maken de leerlingen een aantal toetsen in de groep
of individueel met de leerkracht. Daardoor weten de leerkrachten nog
beter wat de leerlingen al kunnen en wat er nog extra geoefend moet
worden.
Op maandag 11, dinsdag 12 en/of woensdag 13 februari zijn de
20-minutengesprekken met de ouder(s)/verzorger(s) gepland. Een
informatiebrief hierover ontvangt u eind januari. Noteert u deze data
alvast in uw agenda?

•

Om niet te vergeten: Donderdag 10 januari gaan de leerlingen die zich
hiervoor hebben opgegeven weer deelnemen aan de
vrijetijdsactiviteiten na schooltijd onder leiding van meneer Michel
Ballast. Deze 2e periode loopt door tot en met donderdag 7 februari.
Eind januari ontvangen alle leerlingen van de midden- en
bovenbouwgroepen een opgavebrief voor de 3e periode. De leerlingen die
belangstelling hebben om deel te nemen kunnen zich dan hiervoor
opgeven.

•

Op maandag 14 januari staat het kriebelteam weer klaar. Daardoor
kunnen we op tijd signaleren of kinderen neten dan wel luizen hebben.
Gelukkig houden ouders het thuis goed in de gaten en informeren de
leerkrachten meteen. Samenwerking is hierbij heel belangrijk. “Controle”
en “kammen” zijn de sleutelwoorden bij de bestrijding van luizen!
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UIT DE GROEPEN
Maandag 7 januari zijn er 3 nieuwe leerlingen gestart op SBO Diekmaat:
• Jesse in groep 5-6 bij juf Joyce en juf Petra
• Thomas in groep 6a bij juf Jojanneke en juf Mirjam
• Sanne ten Dam in groep 7 bij juf Janneke en juf Jacqueline.
Sanne, Thomas en Jesse erg veel succes en plezier gewenst bij ons op school!

EXTRA INFO

•

In de Schoolgids staat vermeld dat er in dit schooljaar nog een datum
gepland zou worden voor een teamdag. Deze dag is nu vastgezet op
vrijdag 15 maart. Dat betekent voor uw zoon of dochter een lesvrije
dag.
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Gym-extra in Borculo
voor kinderen groep 2 t/m 8
In maart 2019 start de Sport Federatie
Berkelland (SFB) met een pilot programma
extra beweeglessen voor kinderen in Borculo.
Deze beweeglessen zijn speciaal gericht op kinderen die graag willen sporten,
maar die niet meekomen of geen aansluiting vinden bij een sportvereniging. Dit
kan komen door een motorische achterstand, een sociaal emotionele achterstand
of gedragsproblemen. Een groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 14
kinderen. De lessen worden door 1 of 2 medewerkers van de SFB verzorgd.
Wanneer vindt het programma plaats?
De eerste les is op maandag 4 maart 2019. Het programma bestaat uit 12
lessen, we sporten t/m 3 juni iedere maandag (m.u.v. de vakanties).
De kinderen uit groep 2 t/m 4 sporten van 15.30 tot 16.15 uur. De les voor de
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 sluit hierop aan en is van 16.15 tot 17.00 uur.
Waar vinden de lessen plaats?
We sporten in sporthal ’t Timpke in Borculo. Het adres is: Haarloseweg 10.
Wat zijn de kosten voor deelname?
Deelname aan het programma kost €17,50,- per kind voor 12 weken.
Wat gaan we doen tijdens de lessen?
Plezier staat voorop! We doen iedere week
een andere sport of spelvorm. Om de
motoriek te verbeteren, sociale contacten
te bevorderen, te ontdekken wat je leuk
vindt, meer zelfvertrouwen te krijgen en
om lekker uit te razen.
Waar kun je je aanmelden?
Aanmelden kan door te bellen of te mailen
naar de Sport Federatie Berkelland. Ook
voor vragen of meer informatie zijn wij te
bereiken per mail of telefoon.
Telefoonnummer: 0545-476 727
E-mail: nienke@sportfederatieberkelland.nl
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