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’t Kuierjournaal
13e jaargang no. 4: 19-10-18

Contactavonden
Graag willen wij u uitnodigen voor de
eerste contactavond op dinsdag
13 november of woensdag 14 november.
Op deze eerste contactavond staat het
welbevinden van uw kind(eren) centraal.
De leerlingen van groep 8 worden ook van
harte uitgenodigd om met de ouders mee
te komen om alvast samen na te denken
over de meeste geschikte vorm(en) van
voortgezet onderwijs. De uiteindelijke
adviesgesprekken vinden plaats op 21 en
23 januari.
Op 8 februari ontvangen alle kinderen hun
eerste rapport. Naar aanleiding hiervan
zijn er contactavonden op 12 en 13
februari. Tijdens deze contactavonden zijn
ook de kinderen van de groepen 6 en 7
welkom. We vinden het belangrijk dat
kinderen zoveel mogelijk ‘eigenaar’ zijn
van hun eigen ontwikkeling.
We gaan er vanuit dat elke
ouder/verzorger gebruik maakt van de
eerste contactavonden. De uitnodiging en
planning van de contactavonden zullen we
weer via klasbord organiseren. De
uitnodiging vindt u dus op het klasbord
van de verschillende groepen. Middels
klasbord kunt u ook uw wens ten aanzien
van dag en dagdeel kenbaar maken. Denkt
u er wel aan dat wanneer u meerdere
kinderen op school hebt zitten, ook
meerdere ‘klasborden’ gebruikt.

Willen gescheiden ouders s.v.p. eerst met
elkaar overleggen en daarna een zelfde
voorkeur aangeven. Hebt u geen
voorkeur kenbaar gemaakt, dan nemen
wij de vrijheid u in te delen.
Om een goede planning te kunnen
maken, kunt u tot en met dinsdag
6 november via klasbord reageren naar
de desbetreffende leerkracht(en) .
Op vrijdag 9 november ontvangt u van de
leerkracht(en) via klasbord een overzicht
van data en tijdstippen waarop u bent
uitgenodigd.

Gesprekken met kinderen
Leerkrachten en daarnaast de leerlingen
van de groepen 6 t/m 8 gaan binnenkort
weer de Sociale Competentie
Observatielijst (SCOL) invullen. Dit
instrument is een leerlingvolgsysteem
voor sociale vaardigheden. Elke
leerkracht gaat aan de hand van de
uitslagen bekijken aan welk onderdeel
hij/zij met de groep wil werken.
Daarnaast gaan de leerkrachten van de
groepen 5 t/m 8 met elk kind in gesprek
om hun welbevinden te bespreken en
hun te laten nadenken over wat zij goed
en minder goed kunnen en waar ze
anderen bij kunnen helpen en waar ze
hulp nodig hebben. Tenslotte zien we dat
door deze gesprekjes ook veelal de band
tussen leerling en leerkracht wordt
verstevigd.
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Klim-Op theater

Maandag 12 november komt foto Koch
weer naar onze school. Er worden foto’s
gemaakt van alle kinderen en alle
groepen. Daarnaast bestaat er ook de
mogelijkheid een familiefoto te laten
maken met broertjes/zusjes van thuis.
In het volgende Kuierjournaal krijgt u
informatie over de organisatie van deze
dag.

In verband met het continurooster is het
Klim-Op theater verplaatst van de
donderdagmiddag naar de
vrijdagmorgen. Op vrijdag 16 november
is het eerste Klim-Op theater van dit
schooljaar en wordt verzorgd door groep
1a en 6. Vervolgens zijn op vrijdag
18 januari groep 3 en 4 aan de beurt en
op vrijdag 5 maart groep 1b en 5.
Tenslotte op vrijdag 5 april groep 1b en 5.
De voorstellingen voor de ouders starten
om 11.15 uur.

Afscheid Ben Smit
Schoolontbijt

Op woensdag 7 november kunt voor één
keer uw kind(eren) zonder ontbijt naar
school sturen. Wij doen deze dag mee met
het nationaal schoolontbijt. Voor elk kind
hebben wij deze dag lekker brood, beleg,
zuivel, groente en fruit. In het
ontbijtpakket vinden de kinderen ook
vrolijke placemats en een folder met leuke
ontbijttips die ze mee kunnen nemen naar
huis. Uiteraard is er deze dag ook op
school aandacht voor gezond ontbijten.

Tientallen jaren was de heer Ben Smit als
logopedist aan onze school verbonden.
Omdat de gemeente heeft besloten te
stoppen met schoollogopedie moeten wij
helaas op 1 november afscheid van hem
nemen. We willen Ben ook langs deze
weg bedanken voor zijn inzet en
betrokkenheid en hopen dat hij gaat
genieten van zijn welverdiende vrije tijd.
Omdat Logopedie Rijssen al op onze
school kinderen behandeld, zijn we op dit
moment met hun in gesprek om te kijken
in hoeverre zij ook wat betreft screening
een rol kunnen spelen binnen onze
school.
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Kindernevendienst
Voor wie maak jij een lichtje met Allerzielen?
Tijdens de viering van Allerzielen op vrijdag 2 november om 18.30 uur is er een
kindernevendienst. We gaan luisteren naar een verhaal en maken een mooi lichtje voor een
dierbare overledene. Samen lopen we na afloop van de viering naar het kerkhof aan de
Enterstraat, waar we de lichtjes laten branden voor de mensen die gestorven zijn.
Alle kinderen zijn van harte welkom.

Ter herinnering…
Op maandag 29 oktober hebben de kinderen geen school in verband met een studiedag voor
alle leerkrachten.
Fijne herfstvakantie!!

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op donderdag 8 november
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