Nieuwsbrief 6 23-11-2018
Belangrijke data
Woensdag 28-11: Studiedag
Vrijdag 30-11: Informatieochtend nieuwe ouders
Woensdag 5-12: Sinterklaas
Vrijdag 14-12: Eerste ontbijtochtend ouderkamer!
Vrijdag 14-12: Basketballen met ouders!
Woensdag 19-12: Gezamenlijk koken voor kerst
Donderdag 20-12: Kerstdiner
24-12 t/m 4-1: Kerstvakantie

Wij ouders en diversiteitsteam
De cabaretvoorstelling van vorige week vrijdag was
ondanks dat er maar één cabartier was, een succes.
Deze gaf ook inspiratie en inzicht voor ons als school
om u als ouders nog meer te betrekken binnen de
school. In de bijlage een brief van Degi ter Haar van
”Wij Ouders” met daarin een toelichting over wat er
allemaal komen gaat.

Wetenschap en Techniekles
Zoals u weet geven Juf Miranda en juf Esther aan de
hele school lessen wetenschap en techniek. Op dit
moment zijn zij onder andere 1 keer per week op
bezoek in de groepen 1/2. Tijdens de lessen
onderzoeken de kinderen de wind. Kan je de wind
voelen? Kan je de wind zien? Kan je wind maken?
Hoe kan het dat het één wel wegwaait en het ander
niet?
In de groepen 6 en 7 hebben de kinderen
onderzocht wat het vieste plekje van de klas is. Hoe
ontwikkelen bacteriën zich. Het is mooi om de
verwondering bij de kinderen te zien in deze lessen
maar ook dat de kinderen van de Multatuli door al
deze lessen hun onderzoekende houding steeds
beter ontwikkelen.

Parro
Sommige leerkrachten en ouders maakten hier al
gebruik van, maar nu is het voor alle ouders
mogelijk om via Parro een 1 op 1 gesprek te
starten met de leerkracht van uw kind.
Het kan zijn dat u niet direct een reactie van de
leerkracht krijgt als deze voor de groep staat maar
zij zijn op hun werkdagen beschikbaar om een
gesprek mee te starten.

Mededelingen uit het Team
Gelukkig gaat het steeds beter met meester Freerk
en is hij langzaam zijn werkzaamheden weer aan
het opbouwen.
Zoals u misschien al gezien heeft, is meester Emile
niet meer bij ons op school om het MT te
ondersteunen. Hij is nu werkzaam bij de OBS de
Waterkant.

Kanjertraining update
Bij het omgaan met vervelend gedrag van een
ander kind maken wij in de kanjerlessen gebruik
van de poster die u hiernaast ziet staan.
Deze poster is een stappenplan voor het omgaan
met vervelend gedrag van een andere leerling,
hieruit ontstaat het conflict.
1. In deze stap geef je aan dat je hetgeen de
ander doet vervelend vind. Daarnaast
vraag je of hij/zij wil stoppen.
2. Gaat het vervelende gedrag toch door?
3. Dan loop je weg
4. Je gaat naar je maatje en speelt met
hem/haar verder.
5. Gaat het vervelende gedrag dan nog door?
6. Dan kom je met je maatje het vervelende
gedrag bij de leerkracht melden. Deze lost
het samen met je op.

Telefoongebruik in de school
We merken dat steeds meer kinderen mobiele
telefoons meenemen naar school. Wij hebben
hier als school geen problemen mee maar we
hanteren wel regels mbt deze telefoons. Het
meenemen van telefoons is eigen
verantwoording en onder schooltijd (ook
tijdens pauzes) zijn telefoons uit en niet
zichtbaar.
Indien uw kind zich niet houdt aan deze regel,
zal de telefoon worden ingenomen.

Sinterklaas
Wat is iedereen weer opgewonden dat Sinterklaas
in het land is. En door het mooie versieren van de
ouders maakt het de spanning nog groter.
Sint heeft ons verteld dat hij ook dit jaar weer tijd
heeft om een bezoek aan alle kinderen in de school
te brengen. Hij besteedt extra veel tijd aan de
groepen 1 t/m 4.
In de groepen 5 t/m 8 wordt het sinterklaasfeest
gevierd met surprises. Hiervoor hebben de kinderen
deze week een lootje getrokken.
De komende tijd wordt er in verschillende groepen
ook pepernoten gebakken en de schoen gezet.

Culturele uitjes groep 1-2 en 4
Groep 4 is op bezoek geweest bij het Willet
Holthuysen Museum. Zij hebben daar ontdekt hoe
rijke families vroeger leefden.
Groep 1-2 is afgelopen maandag naar een
voorstelling geweest bij Podium Mozaiek. De
voorstelling heette “Drie” en ging over een drieling
waarvan er een naar een speciale school zou gaan.

Tandarts
Zoals u weet is de tandarts op school. Naast de
controles die de tandarts uitvoert heeft zij de
afgelopen weken ook poetsles gegeven in de
groepen 1/2.
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