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Agenda

SEPTEMBER

3
3
18
26

Start van het schooljaar
Start ‘Gouden Weken’
Info avond voor ouders 19.00u
Kinderpostzegels groepen 6,7 en 8 vanaf 12u.

OKTOBER

3 t/m 12
9 & 18
22 t/m 28
29

Kinderboekenweek, thema ‘Kom Erbij’
Startgesprekken
Herfstvakantie
Thema ‘Tijdmachine’

Kinderboekenweek
Aanstaande woensdag 3 oktober 2018 starten we met de Kinderboekenweek met als
thema ‘Kom erbij’. De Kinderboekenweek gaat dit jaar over vriendschap: ook al is
iedereen anders, we horen er allemaal bij! Om half 9 zullen we de Kinderboekenweek
feestelijk openen op het schoolplein. U bent van harte welkom! Na deze opening
zullen de kinderen in de klassen verder gaan met het thema.

Happy Kids
Vanaf nu zullen we u maandelijks op de hoogte houden van de activiteiten rondom Happy
Kids. De afgelopen weken hebben we gewerkt aan de basis: het creëren van een veilige
en fijne sfeer in de klas waarin iedereen zich happy voelt. Daar hoorde bijvoorbeeld het
maken van de envelopjes bij. De komende maand zullen we starten met de eerste
gewoonte van Happy Kids: ‘wees proactief’. Hierbij is het belangrijk is dat kinderen leren
dat ze zelf de baas zijn over hun eigen gedrag. De kinderen leren
dus zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven, voor hun eigen plezier of
verveling, voor hun eigen geluk of ongeluk. JIJ bent de baas over JOUW gedrag.
Op het plaatje hiernaast zie je Ed, hij woont in ‘Zeveneik’. In het eerste verhaal van Happy
Kids verveelt Ed zich en geeft hij hiervan de schuld aan anderen. Hij wil dat iemand anders zijn probleem oplost en
ervoor zorgt dat hij plezier heeft. Maar uiteindelijk ziet hij in dat hij het zelf in de hand heeft en zorgt hij er zelf voor
dat hij het leuk vindt! Hoe kun je hier nou thuis mee aan de slag?
✓
✓
✓

De volgende keer dat je je verveelt, bedenk je iets leuks (voor iemand anders).
Doe vandaag iets wat je altijd al eng vond: overwin je angsten!
De volgende keer dat je boos wordt en iets gemeens of brutaals wilt zeggen, tel je tot 10 in je gedachten en
zeg je het niet.
✓ Als je iets verkeerds hebt gedaan, bied je je excuses aan voordat iemand je erom vraagt.
✓ Je zorgt er zelf voor dat je je gymkleding meeneemt naar school.
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Omgekeerde oudergesprekken
Op dinsdag 9 oktober en donderdag 18 oktober vinden de eerste oudergesprekken plaats. Vanaf volgende week kunt
u zich weer inschrijven op de lijsten in de hal. De oudergesprekken zijn ‘omgekeerde oudergesprekken’. Tijdens die
gesprekken staat het welbevinden van uw kind centraal. Welke eigenschappen heeft uw kind, waar loop hij of zij
warm voor, wie zijn de vrienden en vriendinnen… Kortom: alles wat uw kind nodig heeft en wat de leerkracht moet
weten om het schooljaar tot een succes te maken.

Wijziging schoolkorfbaltoernooi
Omdat de korfbalvereniging de mogelijkheid wil bieden om na het toernooi nog een aantal keer ‘proeftrainen’ te
volgen is besloten de datum van het toernooi te wijzigen. Jaarlijks werd het toernooi in mei georganiseerd. Echter,
dit valt vaak tussen de Koningsspelen, vakanties, Avond4Daagse etc. Hierdoor is er te weinig tijd om te blijven
meetrainen. Het toernooi zal daarom verplaatst worden naar de derde woensdag van september. Op deze manier
kan de jeugd door blijven korfballen wanneer daar interesse voor is. Omdat in mei 2018 het toernooi al is
georganiseerd zal het eerst volgende toernooi plaatsvinden op woensdag 18 september 2019. Dit houdt in dat het
toernooi een schooljaar overslaat. Wel zal er in mei een instuifmiddag georganiseerd worden door de vereniging,
waar alle kinderen van groep 3 t/m 8 vrij kunnen spelen en korfballen.

Bags2School
De Bags2School actie is weer gestart! Hiermee kunnen we geld ophalen door kleding in te zamelen!
Heeft u oude kleding? Dan mag deze nu al worden ingeleverd op school. Op 15 oktober worden alle
zakken opgehaald.

Schoolfruit

Hoera! We zijn weer ingeloot voor het EU-Schoolfruit programma!
Van 13 november tot en met 20 april doen we weer mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern
van het EU-Schoolfruitprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De
kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit
uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten. Met EU-Schoolfruit leren kinderen
spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook
leuk! Op welke dagen we fruit krijgen wordt later bekend gemaakt.

Even voorstellen…
Helaas heeft Geke (onze nieuwe onderwijsassistent) een andere baan gekregen, waardoor we opnieuw in gesprek
zijn gegaan met een aantal sollicitanten voor de vacature ‘Onderwijsassistent’. Hieruit is Janneke Schaap
aangenomen, zij gaat als enthousiaste onderwijsassistent aan de slag op de donderdag. Hieronder stelt ze zich nog
even aan u voor.
Graag wil ik me voorstellen. Ik ben Janneke Schaap, 33 jaar. Samen met mijn vriend en
onze drie kinderen van 2, 5 en 6 jaar woon ik in Bantega. Al heel wat jaren werk ik als
pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf. Maar werken in het onderwijs vind ik
ook erg leuk en boeiend. Ik heb er dan ook ontzettend veel zin in om aan de slag te gaan
op de Meerpaal. Als onderwijsassistent zal ik iedere donderdag te vinden zijn in groep 5,
waar ik juf Marye ga ondersteunen. Afgelopen week ben ik begonnen en heb ik kennis
gemaakt met de klas. Wat was het leuk en fijn om kinderen te kunnen helpen in hun
leerproces!
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