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Ouders aan zet.

Openingsviering

Wij zijn erg blij met de ondersteuning van
Jacqueline en Anita in de groepen. Op
deze manier krijgen kinderen extra
aandacht en kunnen we beter afstemmen
op onderwijsbehoeften. Toch is het
belangrijk en ook nodig dat u thuis met uw
kind oefent. Doet uw kind mee aan het
programma BOUW of wordt er extra
gelezen dan is het belangrijk dat uw kind
leeskilometers maakt. Dagelijks 10 min
samen lezen helpt enorm. Als er extra
hulp geboden wordt voor het
automatiseren van sommen of tafels dan
is het regelmatig kort herhalen belangrijk.
Dagelijks 2x 5-10 min. oefenen zorgen
voor het beter opslaan en onthouden.
Werkt uw kind met de “beertjes aanpak”
dan helpt het uw kind om de stappen ook
thuis toe te passen, bv bij het inpakken
van de gymtas. Door de speciale aandacht
van papa of mama ervaart uw kind
belangstelling en bemoediging en dat
geeft extra motivatie. Wij doen ons best
maar we kunnen het niet alleen. We
verwachten van u als ouder dat u de
schoolse ontwikkeling van uw kind
belangrijk vindt en bereid bent uw kind te
ondersteunen. Mocht u vragen hebben
over hoe u uw kind het beste kunt helpen
overleg dan even met de leerkracht

Zoals u kon lezen in het vorige
Kuierjournaal is zaterdag 29 oktober de
openingsviering in de Dionysius kerk in
Rijssen. De viering start om 19.00 uur.
We zijn in de klas al druk aan het oefenen
met de liedjes en teksten. Wij willen u
daarom uitnodigen om dit samen met
ons te vieren. Kinderen en ouders zijn van
harte welkom om het schooljaar op deze
manier samen met ons te openen.

Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming
gebruiken we de lessen uit de methode
Trefwoord. De methode werkt aan de
hand van thema’s, die hun oorsprong
vinden in een serie samenhangende
Bijbelverhalen. Ze zijn voor ieder kind
herkenbaar in zijn eigen werkelijkheid. De
thema’s worden van verschillende kanten
belicht, zodat allerlei ervaringen uit de
wereld van de kinderen een plek kunnen
krijgen. Op dit moment krijgt het thema
presteren aandacht. De kinderen leren
welke betekenis presteren voor mensen
heeft. Ze ontdekken dat presteren
waardevol kan zijn omdat je iets tot stand
hebt gebracht waarmee je een stap
verder komt.
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Mijnschoolinfo

Klassenavond

Helaas ontvangt een aantal ouders het
Kuierjournaal niet, terwijl we wel gebruik
maken van de goede mailadressen. Het
systeem is blijkbaar niet betrouwbaar en
aangedragen oplossingen blijken geen
oplossingen te zijn. Daarom hebben we
besloten gebruik te gaan maken van
‘mijnschoolinfo’. Een
communicatiesysteem waarbij u zelf uw
gegevens kunt inzien en eventueel kunt
aanpassen. Om het systeem te kunnen
gebruiken moeten er eerst een aantal
aanpassingen plaatsvinden in ons
administratiesysteem en dat kost tijd. We
hopen echter z.s.m. hiervan gebruik te
kunnen maken, zodat iedereen
daadwerkelijk het Kuierjournaal ontvangt.
Mocht u in de tussentijd het Kuierjournaal
niet ontvangen, dan toch graag even een
berichtje. Daarnaast is het journaal ook te
vinden op onze website
www.klimopschoolrijssen.nl.

Afgelopen maandag waren in verband
met de klassenavond een groot aantal
ouders op school aanwezig om van de
leerkracht(en) te horen hoe er dit
schooljaar in de groep(en) van uw
kind(eren) gewerkt wordt en op welke
wijze we het beste met elkaar kunnen
overleggen en samenwerken. Fijn dat er
zoveel betrokken ouders waren.
Daarentegen jammer dat ook een aantal
ouders onafgemeld niet aanwezig waren.
Misschien hebt u het bericht hierover in
’t Kuierjournaal gemist of bent u het
vergeten? Helaas, maar dan zien we u
waarschijnlijk een volgende keer wel,
want u vindt het toch ook belangrijk in
het belang van uw kind(eren)
om met ons in gesprek te zijn en samen
te werken?!

Aanpassingen informatieboekje
o

Bij het vakantierooster staat
hemelvaart niet vermeld. De kinderen
hebben op 30 en 31 mei geen school

o

Verkeerde adressen:
- Pim Meulman (gr. 1a): Tasveldweg
18, 7462DR Rijssen
- Raf van Losser (gr. 2): Wethouder
H.H. Korteboslaan 7, 7461PP Rijssen

Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober is het weer
Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar
vriendschap. Een thema dat prima
aansluit bij onze gouden weken.
Woensdag 3 oktober is de opening van
de Kinderboekenweek, de afsluiting is op
vrijdag 12 oktober.

AVG
In verband met de nieuwe
privacywetgeving, de AVG (Algemene
verordening gegevensbescherming),
wijzen wij u erop dat u foto’s en
opnamen van (niet uw eigen) kinderen
die u maakt in school of op het
schoolplein niet mag delen met anderen
via sociale media.
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Kinderkerk en kindernevendienst
Graag willen we jullie dit jaar ook weer uitnodigen voor de kinderkerk en de
kindernevendienst.
De kinderkerk is voor kinderen tot en met 6 jaar en wordt gehouden op zondagochtend aan de
Rozengaarde 29 (‘t Honk). Tijdens de kinderkerk vertelt de juf een verhaal uit de bijbel. De
kinderen mogen het verhaal daarna naspelen. We sluiten af met ranja en een kleurplaat voor
de kinderen en koffie/ thee voor de ouders.
De leeftijd is slechts een richtlijn. Iedereen die erbij wil zijn is van harte welkom, ook opa’s,
oma’s, broertjes, zusjes en vriendjes.
Voor de grotere kinderen is er tijdens een aantal vieringen kindernevendienst. Daar vertellen
we over een verhaal uit de bijbel. Na het verhaal praten we hierover samen met de kinderen
verder. Vaak maken we daarbij een knutselwerkje of een mooi cadeau voor een ander.
Voor het najaar 2018 hebben we het volgende programma gemaakt:
13 oktober kindernevendienst om 19.00 uur
14 oktober kinderkerk om 11.00 uur
2 november Allerzielen (alle kinderen) om 19.00 uur
8 december kindernevendienst om 19.00 uur
16 december kinderkerk “Kerst” om 11.00 uur
Hopelijk zien wij jullie gauw weer!

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 5 oktober
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