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GROEPSACTIVITEITEN

Carnaval 2018
We vieren carnaval op vrijdag 9 februari. Het thema is: LET’S DISCO. Iedereen mag verkleed komen,
confetti en wapens zijn deze dag niet toegestaan.
Tijdens het grote feest wachten we deze ochtend met z’n allen op het schoolplein tot de Prins(es) Carnaval
arriveert. Er is dus geen inloop. Om te voorkomen dat kinderen het koud krijgen of lang moeten wachten, is
het verstandig dat de kinderen echt pas rond 8.30 uur op school zijn. Na de ontvangst van de Prins (es)
mogen de kinderen naar hun eigen juf of meester om samen het feest binnen voort te zetten.
De kinderen krijgen ’s ochtends drinken en wat lekkers en hoeven dus zelf niets mee te nemen.
Alle kinderen mogen om 12.00 uur naar huis.
Het belooft een geweldig feest te worden! ALAAF, ALAAF, ALAAAAAAAFFFFF!!!!!
OUDERS
Extra inzet groepen 1-2
Vanaf 1 maart kunnen wij extra mensen in groep 1-2 inzetten. We weten dat beide groepen eind maart 34
kinderen in de groep hebben, dit is veel. Vandaar dat we blij zijn om te kunnen melden dat op
maandagochtend en vrijdagochtend Marieke Baerends ingezet kan worden. Marieke is pedagogisch
medewerkster op ons IKC. Zij heeft een Pabo diploma, dit betekent dat we haar als leerkracht gaan inzetten
op deze ochtenden. Op dinsdag- woensdag en donderdagochtend zal Carmen Jägers ingezet worden.
Carmen is op maandag en vrijdag al werkzaam bij ons in respectievelijk groep 7 en 6. De leerkrachten gaan
samen kijken hoe ze de activiteiten handig kunnen organiseren, zodat alle kinderen het aanbod krijgen waar
ze recht op hebben.
Kanjertraining
Op maandag 19 februari en dinsdag 20 februari hebben wij studiedagen. Het team krijgt dan scholing in de
principes van Kanjertraining. In samenwerking met De Kanjertraining organiseren wij op maandag 26
februari een ouderavond. De komende jaren zullen wij ons hierin verder bekwamen. Als fundament voor de
Kanjertraining wordt er uitgegaan van de volgende regels:
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De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit van de
positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom; een sociaalemotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de
groepsvorming en het pedagogisch klimaat. Komende tijd gaan wij starten met de eerste oefeningen met de
kinderen. U zult daar wellicht via uw kind wel wat van horen.
Wij willen graag een gecertificeerde “ Kanjerschool “ worden. De kanjertraining neemt kinderen en hun
opvattingen zeer serieus en wij willen u als ouders daar nadrukkelijk bij betrekken. Wij verwachten dan
ook van ieder kind een ouder(s) op de ouderavond. Mocht u niet kunnen, dan kunt u zich afmelden
via de reactiebutton van deze nieuwsbrief. Het is erg belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over
de werkwijze van de school en hoe u daar thuis mee om kunt gaan en dat u op de hoogte bent van de
grenzen die we hanteren op school.
Maandag 26 februari
19.15 – 19.30 uur
19.30 - ± 21.00 uur
21.30 uur

inloop koffie/thee staan klaar
Start en afronding, Marijn van Vloten (Kanjertraining) is nog aanwezig voor evt.
vragen.
einde avond

Bericht van de OR

Wij zoeken ouders die het leuk vinden om
te helpen decoreren.
Bv voor carnaval, Sinterklaas, kerst enz. de
school omtoveren tot iets geweldigs.
Je hoeft niet creatief te zijn! Alle hulp en
ideeën zijn welkom.
Voor meer info of om je aan te melden kun
je een mail naar de or@detoorts.nl
sturen.
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Nieuwsbrief 11
Carnaval, meer informatie volgt
12.00 uur vakantie
Voorjaarsvakantie, alle kinderen vrij
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Studiedagen, alle kinderen vrij.
Teamleden krijgen Kanjertraining, meer informatie volgt
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Ouderavond voor alle ouders over Kanjertraining, zet alvast in uw agenda!
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Personeelsdag SPO de Liemers, alle kinderen vrij

Mede namens het team,
Met vriendelijke groet,
Jeroen Folkers, unitleider
Marjolein Wenting, directeur
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