Nieuwsbrief 8 februari 2019
Agenda
11 februari:
11 februari:
15 februari:
18 t/m 22 februari:
25 februari:
26 februari:

Opvoedspreekuur 8.45 – 9.45 uur
Uitleg Rots- en watertraining door Ciska Leeuwe
Studiedag, alle kinderen zijn vrij!
Voorjaarsvakantie
Start oudergesprekken
Eerste keer Rots- en watertraining in het speellokaal

Schooljaar 2018-2019
Ouderbijdrage betalen
Denkt u er nog even aan om uiterlijk komende week de ouderbijdrage te betalen? Heeft u
geen AlkmaarPas? Maak het bedrag dan over op de bankrekening van de Ouderstichting
(IBAN NL05 INGB 0001599557). Graag ontvangt de Oudervereniging alle ouderbijdragen
voor de start van de voorjaarsvakantie. Mocht u al betaalt hebben, dan is dit bericht niet
voor u bestemd.
Gezonde school
Schoolfruit
Deze week kregen de kinderen sinaasappel en peer. Vanwege de
studiedag vandaag krijgen de kinderen maandag meloen en dan
delen we woensdag en donderdag appel, sinaasappel en druiven uit.
Tevredenheidspeiling
De afgelopen maand is er een tevredenheidspeiling onder de ouders en leerlingen
gehouden. De uitkomst van deze peilingen geven ons een goede indruk van het beeld dat u
en de kinderen van school hebben. Op basis van de uitkomsten kunnen wij actiepunten
oppakken. In de bijlage vindt u de uitkomst van beide peilingen.
Oudergesprekken
Aanstaande maandag krijgt u via Social Schools een uitnodiging om u in te schrijven voor de
oudergesprekken. De oudergesprekken vinden plaats na de voorjaarsvakantie. Tijdens deze
gesprekken geven wij u graag inzicht in de ontwikkeling van uw zoon/dochter.
Schoolkalender
Helaas is er een foutje in de papieren schoolkalender geslopen: donderdag 28 februari en
vrijdag 1 maart zijn geen vrijde dagen. En vrijdag 31 mei is wel een vrije dag.
Geen SportX
Omdat juf Saskia een studiemiddag heeft, is er a.s. dinsdag 12 februari geen SportX Dans.

Studiedag
Vandaag hadden de kinderen een studiedag. Deze dag heeft centraal gestaan rondom PBS.
In de ouderbijeenkomst van 14 januari hebben wij aan een grote groep ouders uitgelegd wat
PBS inhoudt op onze school. Het was fijn om te zien dat er zoveel ouders betrokken zijn bij
de ontwikkeling van school.
Op vrijdag 15 februari hebben we ook een studiedag, de kinderen zijn ook deze dag vrij.
Momenteel zijn we hard aan het werk met het thema ‘Beleven van onze planeet’ van Jeelo.
Op de studiedag gaan we alweer een start maken met de voorbereidingen van het nieuwe
thema van Jeelo: “Zorgen voor dieren”.

Kwinkles 11: Jezelf leren kennen
Deze les staat in de week voor en in de week na de
voorjaarsvakantie centraal. Het gaat erom dat kinderen focussen
op wat ze al kunnen, op hun sterke punten en tevreden zijn met
zichzelf. Vervolgens verkennen de kinderen wat ze nog niet kunnen
(onder- en middenbouw) ofwel tekortkomingen (bovenbouw). De
kinderen oefenen hoe ze hiermee om kunnen gaan.
U als ouder heeft er thuis ook vast mee te maken: Een kind kan gefrustreerd raken als iets
niet lukt. Soms focust hij zo op wat hij (nog) niet kan, dat hij geen oog heeft voor wat er al
wel goed gaat. En dat laatste is juist belangrijk. Als kinderen zich bewustzijn van wat ze
allemaal goed kunnen, kunnen ze dingen die nog wat minder gaan, beter relativeren en
accepteren.
Wijs kinderen regelmatig op hun sterke kanten, maar ga het gesprek over dingen die nog
niet zo goed lukken, niet uit de weg. Wij oefen hiermee in elk geval de komende twee weken
op school d.m.v. spelletjes, uitspelen, gesprekken en groepswerk.

Team Kardinaal de Jong

