Positive Behavior Support
Wat fijn! Onze oud leerling Liam Stuiver wil voor ons alle illustraties voor de lessen "Positive
Behavior Support" maken!
We zijn de laatste weken de gedragsverwachtingen voor de in schoolbrede ruimtes aan het
herhalen. Na de herfstvakantie starten we met de gedragsverwachtingen voor in de klas.
Groep 1-2 vrijdagmiddag
De kinderen van groep 1-2 komen
op vrijdagmiddag om 12.00 uur uit
school. Op dat moment is er ook
een pauze. We vragen de ouders/
verzorgers van groep 1-2 om het
plein snel te verlaten en buiten het
hek met elkaar te praten.

Voor al deze lessen maakt Liam mooie Illustraties die de gedragsverwachtingen uitbeelden.
Niet alleen de leerlingen krijgen les in Positive Behavior, maar ook de leerkrachten worden
weer geschoold tijdens de studiedag op dinsdag 1 oktober. Zo kunnen de leerkrachten weer
positief aan de slag met de nieuwe lessen.

Vergadering OR/MR
Op maandag 4 november is de jaarlijkse zakelijke vergadering van de
OR/MR, waar u allen welkom bent.
De financiële verantwoording en het
jaarverslag
teerd.
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De OR zoekt twee nieuwe leden. Heeft
u belangstelling dan kunt u zich aanmelden bij juf Elisabeth of meester
Wilfred. Wij hopen dat we de nieuwe
leden op 4 november aan u kunnen
voorstellen.
Voor de vacature in de MR is een kandidaat: Janke van der Weg.
Na de herfstvakantie ontvangt u een
uitnodiging voor deze avond.

Contactpersoon

Luizencontrole

meningsverschillen zijn dan ook niet
bijzonder en worden vaak in onderling

luizencontrole. Dit is een service
vanuit de school, uitgevoerd door

overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat ie-

ouders.
Als deze ouders luizen vinden,
informeren zij de leerkracht van
het kind. De leerkracht neemt
contact op met de ouders.
We zijn op zoek naar nieuwe ouders voor deze service. Wilt u
helpen, kom dan op 29 oktober
om 8.30 uur op school.

Het lezen en voorlezen van boeken in dit thema
staat centraal tijdens de Kinderboekenweek. We
gaat met verschillende voertuigen op reis en bedenken een voertuig voor de toekomst.
In de klas wordt een voertuig voor de toekomst
gemaakt. Op dinsdag 15 oktober kunt u de voertuigen bewonderen in de gangen van de school,
het Mozaïek doet hier ook aan mee. De mooiste
voertuigen winnen een prijs.
Er is ook een voorleeswedstrijd voor groep 5 t/m
8. De winnaars doen mee aan de voorleeswedstrijd van de Brede School, dit is in januari de
datum is nog niet bekend. De winnaar van groep
7 en 8 mag meedoen aan de Nationale Voorlewedstrijd in de Bibliotheek Drachten.

Alvast noteren
24 februari 2020 is een vrije dag
voor de kinderen

Dinsdag 29 oktober is er weer

Op 2 oktober start de Kinderboekenweek met het
thema: Reis Mee!

Een school is een omgeving waar mensen met elkaar omgaan. Botsingen en
Oproep: ouders/verzorgers gevraagd voor
hulp in de bibliotheek op school. Maandag
en woensdag van 8.30—10.00 uur. U kunt
zich melden in de bibliotheek.

mand een klacht hierover wil indienen.
Hiervoor hebben wij een klachtenrege-

Afwezig

ling. Deze ligt op school ter inzage. In
deze klachtenregeling voor ouders en

afwezig. In deze periode bezoek ik het onderwijsproject in Indonesië, waar ik projectleider van

leerlingen is beschreven welke acties
in welke volgorde u kunt ondernemen
binnen “Adenium” en wat externe mogelijkheden zijn. Voor vragen met betrekking tot de klachtenregeling kunt u
terecht bij de contactpersoon of de
directie van de school. De contactpersoon is: Paula Schuurman

Van 7 t/m 18 oktober ben ik, Linda Waanders,

ben. Dit houdt in dat ik samen met een plaatselijk
team op 10 scholen groepen bezoek en lessen
bespreek om zo de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren.
Heeft u vragen tijdens deze periode, dan is de
leerkracht de eerste aanspreekpersoon. Zo nodig
kunt u contact opnemen met Diana Wieringa, de
IB-er.

