Nieuwsbrief 27 mei 2019
Agenda
29 mei
30 en 31 mei
3 juni
5 juni
10 juni
17 juni

Concert Samba Salad voor de groepen 1-2
Vrij, i.v.m. Hemelvaart
Start afname Cito’s
Studiedag, alle kinderen vrij
Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij
Opvoedspreekuur

Algemeen
Schade veroorzaakt door een leerling
Op onze school wordt er steeds meer gewerkt met draagbare devices, zoals onze
Chromebooks. Hierdoor loopt het aantal schadegevallen ook op, vaak per ongeluk
veroorzaakt door een leerling. Deze schade wordt echter niet door onze SaKS verzekering
gedekt met de volgende reden; door de wetgever is bepaald, dat wanneer een schade door
een leerling veroorzaakt is, ook al is dit onder schooltijd gebeurd, deze leerling c.q. diens
ouders primair voor de ontstane schade verantwoordelijk en aansprakelijk zijn.
Het is misschien goed om dit thuis met uw zoon/dochter te bespreken, zodat zij zich bewust
zijn dat ze ook op school zorgvuldig met apparatuur moeten om

Gezonde school
Lekker rennen
Nog even en dat is alweer de Alkmaar City Run op woensdagavond 29 mei, de dag voor
Hemelvaart. Er wordt door Rollebol een leuke kidsrun georganiseerd voor de kinderen van
groep 1 t/m 8. Inschrijven kan online (Klik hier) of op de dag zelf. Zie ook de flyer onderaan
deze nieuwsbrief.
Op zondag 9 juni wordt er bij V.V. Kolping Boys ook een superleuke kidsrun van 1 kilometer
georganiseerd voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. De school met de meeste deelnemers
wint een springkussen voor 1 dag! Zie de flyer onderaan deze nieuwsbrief voor meer
informatie.

Personeel
Afscheid nemen
Op vrijdag 5 juli kunt u afscheid komen nemen in de aula van onze juffen Ingrid Elsendoorn,
Merianne en Harmanneke. Tevens viert Harmanneke haar 40-jarig onderwijsjubileum.
Tussen 13.30 en 14.30 uur bent u van harte welkom.
In de vorige nieuwsbrief stond voor juf Harmanneke een ander tijdstip, maar dat klopte
helaas niet.

Kwinkles 17: Help een ander
Iedereen heeft weleens hulp nodig. Toch is hulp geven niet
vanzelfsprekend. Het wordt niet altijd gezien als iemand hulp nodig
heeft. En je moet er soms best even over nadenken op welke manier
je het beste kunt helpen. In een veilige groep heb je oog voor elkaar
en help je als dat nodig is.
Onderbouw: We bedenken situaties waarbij iemand hulp nodig heeft
en oefenen die.
We leren er een lied bij: Ik help jou.
Midden- en bovenbouw: We kunnen een ander het beste helpen door het hem/haar zelf te
laten doen. We spelen situaties uit: op de manier waarop je beter niet kunt helpen, en op
een manier die wel goed helpt. We oefenen met de emotiewoorden. We delen onze
ervaringen op dit gebied. We oefenen met de term “haalbaarheid”.

Team Kardinaal de Jong

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE EN HET SPONSORFORMULIER

