Incidenten
Soms gebeurt er iets op school dat niet goed is.
U kunt er op vertrouwen dat wij dan maatregelen nemen.
De ouders van de leerling waar het om gaat moeten op school komen.
De leerling krijgt een straf die past bij het incident.
Als het nodig is, sturen wij een bericht naar de ouders van de groep van de leerling.
Staking
Weet u het nog? Op donderdag 30 en
vrijdag 31 januari is de school dicht.

Als u vragen hebt over een incident kunt u vragen stellen aan de leerkracht of directeur.
Praten op het plein helpt niet.

De meeste leerkrachten staken deze
dagen.

Actie te laat

PBS
Op de studiedag van het team ging het over PBS.
We zijn trots op de kinderen en op onszelf. We zien
dat er veel minder ruzies op het plein zijn en dat het

Belangrijke data:
Februari 2020
7 rapporten zichtbaar
10 rapportgesprekken
11 rapportgesprekken
17 t/m 21 voorjaarsvakantie
24 vrije dag voor de kinderen
25/26 luizencontrole
26 verkeerstuin groep 7
27 start project: Natuur
Maart 2020
2 proefzwemmen groep 3
2 vergadering OR
3 vergadering MR
18 tentoonstelling project Natuur
19 diploma zwemmen groep 3

Afwezig
Van 3 februari t/m 14 februari is juf
Linda Waanders afwezig. Ze werkt
dan in Indonesië.
Samen met deskundigen daar bezoekt ze scholen. Ze geven scholen
advies om de lessen te verbeteren.

Sinds 6 januari 2020 houden we heel precies bij welke kinderen te laat op school
komen.
We merken dat het goed gaat. Veel kinderen komen nu op tijd op school. Dank u
wel voor de samenwerking!

Voor u goed om te weten:
Om 8.25 uur gaat de eerste bel. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan in de
rij staan. Het is de bedoeling dat alle kinderen er dan al zijn!
Om 8.30 uur gaat de tweede bel. Alle
kinderen moeten in het lokaal zijn.
De ouders van de groepen 1 en 2 moeten
dan uit het lokaal zijn.
Zo kunnen wij op tijd beginnen met de
lessen.

Nieuwe groep: 1a
Op 25 februari start de nieuwe groep
1. Deze groep heet 1a.
De kinderen van groep 1a gaan alle
dagen van 8.30 - 12.00 uur naar
school.
De leerkrachten in deze groep zijn:
Aafke Overwijk en Tineke van der Lijn.
Op de eerste dag, dinsdag 25 februari,
zijn ze allebei aanwezig om kennis te
maken met de kinderen en de ouders.

rustiger is in school.
De kinderen leren om zelf
oplossingen te zoeken. Dat
kunnen ze al heel goed!
Wij gaan zo door!

Project Natuur
Op donderdag 27 februari start het project Natuur. De
Kameleon en Het Mozaïek werken samen aan dit project. Op 18 maart is er een tentoonstelling. U kunt dan
beide scholen bezoeken.

Rapporten en gesprekken
Op vrijdag 7 februari kunt u de rapporten inzien in het
Ouderportaal.
De gesprekken over de rapporten zijn in week 7.
Via Parro krijgt u een uitnodiging.
U kunt u zelf inschrijven.
Lukt dat niet, dan kan de leerkracht u helpen.

