Nieuwsbulletin basisschool De Grienden van donderdag 22 augustus 2018
Beste ouders/verzorgers,
De eerste dagen van het nieuwe schooljaar zitten er weer op. Ik hoop
dat uw zoon en/of dochter al weer een beetje gewend is in de nieuwe
groep, bij de nieuwe leerkracht(en). Laten we er samen een mooi en
leerzaam schooljaar van maken.
Als team zijn we ook weer helemaal compleet. Juffrouw Kimberly en
juffrouw Chantal zijn na hun zwangerschapsverlof weer begonnen.
Juffrouw Willy is weer langzaam aan het terugkomen op school. En
juffrouw Mirjam is gestart in groep 3.
In deze eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019 vindt u
informatie over de nieuwe opzet van de informatieavond op maandag 27
augustus en over het project Goed Gedrag.
Als bijlage bij de nieuwsbrief ontvangt u ook een jaarkalender op A4formaat voor het schooljaar 2018-2019. Deze kalender krijgt het oudste
kind uit uw gezin donderdag ook mee naar huis.
René Luijten
Directeur bs De Grienden
_____________________________________________________
Kom bingoën tijdens de informatieavond op maandag 27 augustus
We houden maandagavond 27 augustus van 18.30 uur tot 19.30 uur een
‘nieuwschooljaarsreceptie’, in de vorm van een bingo voor de groepen 1 t/m 8.
•
•
•

U komt met uw kind(eren) de klas binnen en de kinderen laten aan de hand van
foto’s of vragen de klas aan u zien.
Hebt u meerdere kinderen, dan loopt u als gezin langs de groepen van uw
kinderen.
U ontvangt dinsdag 28 augustus per mail alle specifieke informatie van de
groep(en) voor het schooljaar 2018-2019.

Zo werken wij aan een positief en veilig pedagogisch klimaat
Op onze school werken we vanuit de waarden: respect,
verantwoordelijkheid en veiligheid. Dit doen we aan de
hand van de methodes: Goed gedrag en Kwink.
We hebben beschreven welk gedrag we verwachten van de
leerlingen en van elkaar in alle ruimtes van de school (de klas,
het plein, de gang, enz.). De leerkrachten oefenen het
gewenste gedrag met de leerlingen door lessen in goed
gedrag te geven. De leerkrachten leggen tijdens de lessen
steeds uit waarom het belangrijk is om je zo te gedragen, dit
door de gedragsafspraak te koppelen aan een waarde.
Bijvoorbeeld: Wij lopen rustig in de gang, want dat is veilig.
De gedragsafspraken worden de komende weken door de hele school verspreid.
Ze komen duidelijk zichtbaar te hangen in/bij de ruimte waar ze toegepast dienen te
worden.

De leerkrachten geven de komende weken elke dag een les in goed gedrag, dat is in alle
groepen hetzelfde. We starten met het geven van drie waarden lessen. De leerkrachten
leggen duidelijk uit wat daar mee bedoeld wordt. Daarna behandelen ze elke dag een
gedragsafspraak. Gedurende het schooljaar blijven we de gedragsafspraken herhalen
voor een zo goed mogelijk effect.
Na de eerste schoolweken starten we ook weer met Kwink.
In iedere groep wordt elke week dezelfde lesstof behandeld. Zo
creëren we een rode draad door de school en is het makkelijker om
de leerlingen en elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag en te
complimenteren met het gewenste gedrag.

Wij zoeken nog steeds een verkeersouder
Vindt u veilige verkeerssituaties ook zo belangrijk voor uw kind? En vindt u het leuk om
verkeersactiviteiten voor de leerlingen van onze school te helpen organiseren?
Dan is de verkeerswerkgroep van onze school op zoek naar u. Verkeersouders kunnen
zich aanmelden bij juf Sandra (s.overbeek@dewaarden.nl), u kunt uiteraard ook even bij
haar langs gaan.

Belangrijke data en andere nuttige informatie
Een ziek kind? Geef dit dan zo mogelijk vóór 08.20 uur telefonisch aan ons door!
Schoolrooster schooljaar 2018-2019
Augustus
Maandag 27 augustus

‘Nieuwschooljaarsreceptie’ (infoavond) voor alle groepen

September
Maandag 10 september
Dinsdag 11 september
Woensdag 12 september
Van 17 t/m 21 september
Woensdag 26 september

Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij
Schoolfotograaf (portretfoto)
Schoolfotograaf (groepsfoto en broertjes en zusjes)
Week tegen het pesten
Kinderpostzegelactie
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