Het nieuws onder de
Loep.

24 augustus 2015

Agenda:
4 november

19.30 uur
Ouderavond
groep 8
Voortgezet
onderwijs
5 november
14.15 afval the
game
10 novemebr
14.30 uur
Ouderraad
10 november
19.30 uur MR
12 november
Start judo 5-6
13 november
Start judo 7-8
18 november
Spelletjesmiddag
van 13.00-15.00
uur
wij het Sinterklaasjournaal volgen en
daarop aansluiten. Wij houden zo
rekening met de gevoeligheid in de
maatschappij en voor de kinderen is
het logisch.De kinderen van groep 1-4
kijken met de leerkracht naar het
Sinterklaasjournaal. Wat het precies
gaat worden moeten we nog even
afwachten.

Lekker fit door gezond eten en lekker bewegen
Beste ouders,
De herfstvakantie ligt weer achter ons.
Op maandag en dinsdag hadden de
leerkrachten geen vakantie, maar zijn
we met elkaar volop in gesprek
geweest over ons onderwijs en hoe we
dat kunnen verbeteren.
Wij hebben het gehad over het gedrag
van kinderen en hoe we er goed voor
kunnen zorgen dat kinderen en
leerkrachten met plezier naar school
gaan. We hebben gesproken over het
werken in stam- en niveaugroepen.
Hoe kunnen we er goed voor zorgen
dat we aansluiten bij de
onderwijsbehoeften van onze
leerlingen.
We hebben de regels nog eens door
genomen en aangescherpt. We vinden
het belangrijk om ouders goed te
betrekken als kinderen zich niet aan
de afspraken en regels houden. Zo
vinden wij elkaar uitschelden niet
acceptabel en zullen we hier altijd op
reageren en ouders informeren. Wij
willen graag een veielige school zijn
voor ieder kind en wij rekenen erop
dat u dit thuis ook met de kinderen
bespreekt.
Annemieke Jeene, directeur.
Schoolfruit
Wij stimuleren het eten van gezonde
voeding. Als je gezond eet word je
lekker fit. De komende 20 weken
krijgen de kinderen 3 keer per week
fruit: op maandag, woensdag en
vrijdag. Dinsdag en donderdag moet u
dat zelf verzorgen.

Infoavond
Op 4 november is om 19.30 uur een
ouderavond voor de ouders van de
leerlingen van groep 8. U krijgt dan
informatie over het voortgezet
onderwijs. Het is belangrijk dat er van
iedere leerling in ieder geval 1 ouder
is.
Op tijd op school
Er komen nog steeds kinderen te laat.
Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd in
de klas zit.
Afval the game
Op donderdag 5 november start
een project in Groenoord over afval.
Op donderdag 5 november gaan we
naar de Eduard van Beinumlaan
(plein van de Regenboog Groenoord).
Er zijn vanaf 14.15 uur allerlei
activiteiten waar de kinderen aan mee
kunnen doen.Deze middag duurt tot
17.00 uur. Het zou leuk zijn als uw
kind de hele middag, met uw
toetsmming, mag blijven. Let op de
leerkrachten zijn dan niet meer
verantwoordelijk! Wilt u dat wij
uw zoon of dochter op de gewone tijd
naar huis sturen, lever dan het
onderstaande strookje in bij de
leerkracht.
Sinterklaas
Wij krijgen vragen van ouders wat wij
als school doen rond de zwarte pieten
en de gevoeligheden die hierover zijn.
Wij hebben in de MR besproken dat

18 november Spelmiddag
Van 13.00- 15.00 is er een
spelmiddag. Geld wat we hiermee
inzamelen is voor Stichting jarige Job.
We hebvben al veel briefjes
ontvangen.
Judo groep 5-8
Vanaf 12 november krijgen de
leerlingen van groep 5-8, 6 weken
lang, schooljudo in het sportinstituut
Schiedam.
Uit onderzoek blijkt dat het
bewegingsonderwijs erg belangrijk is
voor kinderen. Voor hun fysieke en
sociale ontwikkeling, voor hun
concentratie en leerprestaties, voor
hun positionering in een groep, als
basis voor een leven lang plezier door
sport, als uitlaatklep! Nu kan elke
sport als een goede uitlaatklep dienen,
echter heeft judo inhoudelijke
eigenschappen die andere sporten niet
in zich hebben.
Wij willen door middel van schooljudo
aandacht besteden aan respect voor
elkaar, samenwerken, discipline,
beheersing, weerbaarheid, vertrouwen
en heel veel plezier. De kinderen
krijgen allemaal een judopak.

Op donderdagmiddag gaan de
Voor de ouders van groep 5-6B en 7-8B
groepen 5-6 A om 13.00 uur, 5-6 B om
Ik (naam ouder)______________________________ wil dat mijn zoon/ dochter (naam14.00
leerling)
mee Op
uur eerst
naar judo.
naar school komt en vanaf school naar huis gaat.
vrijdagmiddag gaan de groepen 7-8A
om 13.00 uur, groep 7-8B om 14.00
Groep 1-8:
uur naar judo.
Mijn zoon dochter moet op 5 november eerst mee naar school en vanaf daar naar huis.Hij/ Groep
zij mag5-6B
nieten
opgroep
het 7-8 B zijn om
plein blijven van de Regenboog.
15.00 uur klaar, zij mogen na de les
Naam leerling:
Groep:
zelfstandig naar huis. Wilt u liever dat
.
uw zoon of dochter eerst mee naar

Nieuwsbri
ef 4
5
november

