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Beste ouders/verzorgers,
Wij wensen u allemaal het beste voor 2020!
Bij deze de bijzonderheden van afgelopen en komende periode:
Planning informatie-avonden:
Een tijdje geleden hebben we u gevraagd voor welke onderwerpen u interesse
heeft als het gaat om een informatie-avond. Hier hebben wij veel respons op
gekregen, waarvoor dank. We zullen 2 avonden inplannen, binnenkort zult u voor
de eerste een uitnodiging ontvangen. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie
gegegeven. Ook kunt u meepraten over allerlei praktijkvoorbeelden en van andere
ouders horen hoe zij erover denken.
Voor dit schooljaar zijn de volgende onderwerpen het meest gekozen:

Opvoeden en Multimedia
Kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar zijn geboren in het digitale tijdperk. Voor hen zijn computers,
tablets en mobiele telefoons de gewoonste zaak van de wereld. Veel kinderen voelen zich erg aangetrokken tot
digitale media en ze leren snel! Dat wil nog niet zeggen dat ze goed kunnen omgaan met deze mogelijkheden.
Dit geeft een extra druk op de opvoeding van je kind.
Om je kind goed te kunnen begeleiden, zou je antwoord moeten krijgen op deze vragen: Wat doet mijn kind op
internet? Waarom vindt mijn kind dat zo leuk? Wat zijn de risico’s van digitale media?
In de themabijeenkomst “Opvoeden en multimedia” komen de volgende onderdelen aan bod:
- Het digitale leven van je kind
- Veiligheid
- Mediaopvoeding
Hoe zit het met de ontwikkeling van je kind? Wat kun jij als ouder doen in de opvoeding van je digitale kind?
Deze en andere vragen worden tijdens de bijeenkomst beantwoord.

Veerkracht en zelfvertrouwen van je kind
Ieder kind is verschillend en elke ouder doet zijn best om zijn kind op te laten groeien tot evenwichtige
personen. Sommige kinderen ‘lopen over van zelfvertrouwen’ en andere kinderen ‘kijken liever de kat uit de
boom’. Het rustige of temparamentvolle karakter van je kind kun je niet veranderen.
Als we het hebben over veerkracht en zelfvertrouwen dan gaat dat over wat jij belangrijk vindt met betrekking tot
gevoelens en zelfvertrouwen van je kind en respect voor anderen.
In de themabijeenkomst “Veerkracht en zelfvertrouwen” komen de volgende onderdelen aan bod:
1. Wat heeft jouw kind nodig om goed om te kunnen gaan met anderen?
- Respect – rekening houden met – sociale vaardigheden
2. Wat heeft jouw kind nodig om goed in zijn vel te zitten?
- Een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfstandigheid
3. Emoties en gevoelens bij je kind, hoe ga jij er mee om?
- Emotionele veerkracht
- Faalangst en verlegenheid
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Rookvrij schoolplein:
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom
heeft onze school vanaf nu een rookvrij schoolterrein. Er mag
dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit
geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel,
ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere
activiteiten buiten schooltijd.
Waarom een rookvrij schoolterrein?
Onze leerlingenraad aangegeven dit erg belangrijk te vinden. Zij zullen hier deze
maand ook extra aandacht aan besteden en contact met u zoeken. Dit valt samen
met het feit dat scholen verplicht zijn om vanaf 1 januari 2020 een rookvrij
schoolterrein hebben. Er zijn inmiddels ook borden en stickers geplaatst.
Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit
onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen
gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij
schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst
meeroken.
Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein in het zicht van de
leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde
leeromgeving voor onze kinderen.
Voorleesdagen:
Binnenkort zijn de nationale voorleesdagen. Voorlezen is niet alleen leuk, maar kan
ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van uw kind. Het stimuleert de
taalontwikkeling, concentratie en fantasie. Daarnaast leren kinderen tijdens het
voorlezen meer over de wereld en genieten ze van de exclusieve aandacht die ze
op zo`n moment even krijgen. Belangrijk dus om regelmatig voor te lezen.
Voorlezen heeft een vaste plek in ons onderwijs en tijdens de voorleesdagen
besteden we hier nog eens extra aandacht aan.
Lijkt het u leuk om in de periode van de voorleesdagen bij ons op school voor te
lezen aan een klein groepje kinderen? Neem dan contact op met de leerkracht van
uw kind. Ook opa`s, oma`s, andere familieleden of bekenden zijn van harte
uitgenodigd om voor te komen lezen.
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Carnaval:
Op 14 februari vieren we Carnaval op school en organiseren we opnieuw een
optocht door de wijk. Mocht u beschikking hebben over een mobiele
geluidsinstallatie, carnavalswagen of een mooie auto om ons Carnavalstrio in te
vervoeren, wilt u ons dit dan laten weten? Alvast bedankt!
Informatie ziekmeldingen en verlofaanvragen:
Het kan voorkomen dat uw kind niet naar school kan i.v.m. met ziekte of een
bijzondere activiteit. Mocht dit onverwacht zijn, dan kunt u ons `s morgens tussen
8:00 en 9:00 uur bellen om uw kind af te melden.
We hopen dat u afspraken bij de dokter, orthodontist e.d. zoveel mogelijk buiten de
schooluren probeert te plannen. We weten ook dat dit helaas niet altijd mogelijk is.
Deze afspraken kunt u doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
Verlof voor een hele dag of meerdere dagen is aan te vragen middels een
verlofformulier. Deze kunt u ophalen bij Sanne of Patricia. Bij het toekennen van
verlof moeten wij ons houden aan het wettelijke kader, dit is te vinden op de
achterzijde van het formulier. Langdurig verlof kan worden aangevraagd bij de
leerplichtambtenaar. Zij heeft ook inzicht in de aanwezigheidsadministratie van de
scholen en neemt bij overmatig verzuim contact op met ouders.
Data: alle data zijn ook te vinden op de website en in schoudercom
maandag 13 januari
vrijdag 17 januari
23 en 24 januari
dinsdag 28 januari

inloopochtend Lieveheersbeestjes
8:30 – 9:00 uur
inloopspreekuur GGD (Laura)
8:00 – 9:00 uur
Lieveheersbeestjes groep 1 en 2 vrij

woensdag 29 januari

18:30 uur ouderavond Rots en Water groep 5 en 6
19:30 MR-vergadering
Lossers schaaktoernooi bij de Wegwijzer

donderdag 13 februari

eerste rapport mee

Met vriendelijke groet,
Sanne Groener
locatieleider
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