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Nieuwbouw.
Met een architect zijn we met het projectteam
weer volop in gesprek over de (ver/nieuw)
bouw van de school. Er worden opnieuw
tekeningen gemaakt die past bij de visie van
de school. Een leuk en hoopvol proces.
In de teamkamer liggen tekeningen die gemaakt en bijgesteld worden op basis
van de gesprekken met leerkrachten en de architect.

Vorige week kwamen mensen van andere scholen een bezoek brengen om te
kijken hoe de kwaliteit en het onderwijs bij ons op school is. Zij waren erg
onder de indruk van de rust in de school en de positieve verhalen die zij van
kinderen en ouders hoorden. Zij zagen enthousiaste leerkrachten en betrokken
kinderen. Een uitgebreide terugkoppeling naar het team is volgende week.

Zoals u misschien op Facebook heeft gezien waren wij op zoek naar een
nieuwe collega. Inmiddels hebben we juf Suzanne Schotte-Steens gevonden
die graag op Loep wil komen werken. Zij heeft jaren op het Startblok in
Schiedam gewerkt. Zij start op 1 december.
Zij werkt dan 2 dagen in groep 1-2A. Evita is tot half maart op haar opleiding en
komt dan niet in de groep. Vanaf half maart komt Evita weer terug. Op dinsdag

werkt Suzanne in groep 5-6A en op donderdag werkt zij in groep 3-4A.
Juf Yvon Windhorst zal dinsdag in groep 7-8 werken, samen met juf Monique.

Schoolfruit/groente

Onze school is weer ingeloot om mee te doen aan het schoolfruit project!
Geweldig. Drie maal per week krijgen de kinderen fruit vanuit de EU

schoolfruit organisatie. Wij ontvangen het fruit vanaf 13 november t/m 20
april. Op woensdag 15 november krijgen de kinderen voor het eerst het

schoolfruit/groente. Op maandag, woensdag en vrijdag hoeven de kinderen
geen fruit/groente mee te nemen!

Schooljudo

Ook dit jaar krijgt groep 5 t/m 8 judolessen van een judoka. Deze lessen zijn
iedere vrijdag vanaf 3 november t/m 8 december. De lessen worden gegeven
door Bram Kalter. Voor deze lessen zijn er judopakken aanwezig van
het 'schooljudo team'.

Sinterklaas/Kerstfeest

De 'feestmaand' december komt er weer aan. Er wordt al druk vergaderd en
overlegd om er weer een twee mooie feesten van te maken. Wij zijn nog op

zoek naar mensen voor de ouderraad. Hier zitten nu twee mensen in. Vind je
het leuk om mee te helpen? Uw kind en wij zijn hier heel blij mee. Geef je op
bij juf Yvon van groep 1-2.

Bericht van Nicolette,
gezinsspecialist op 'Loep'.
Beste ouders,

Als Gezinsspecialist word ik regelmatig door school gevraagd mee
te denken als een kind niet zo lekker in zijn vel zit.
Het kind kan daardoor bijvoorbeeld onvoldoende tot ontwikkeling
komen of opvallend gedrag vertonen.
Soms heeft een kind daar wat hulp bij nodig.
Het kan zijn dat een kind te onzeker, te bescheiden is of dat het
gepest wordt en het vertrouwen een beetje kwijt is geraakt. Deze
kinderen hebben wat extra steun nodig zodat zij zich zekerder
voelen en wat meer zelfvertrouwen krijgen.
Daarom is het fijn dat we ook dit schooljaar weer een aantal
kinderen mee kunnen laten doen aan de training STA STERK,
waarbij geleerd wordt hoe je meer voor jezelf kunt opkomen.
We kiezen voor spelletjes in kleine veilige groepjes.
Op woensdagochtend 15 november, om 08.30 uur zijn alle ouders
van de groepen 2 en 3 van harte welkom in de personeels-ouder
kamer waar ik alles over de training STA STERK zal vertellen.
De planning is dat er na de kerstvakantie wordt gestart.
Bij voldoende animo zal er ook een trainingsgroep zijn voor de
overige groepen. Zodra daar meer nieuws over is horen jullie dit
van mij.
Groetjes Nicolette Houwer

