WEEKBRIEF 9
AGENDA
Ma 5 november: Informatiemiddag nieuwe kleuters
Wo 7 november: Museumles groep 6A+6C
Ma 12 november: Museumles groep 1/2 B + 1/2 C + 4B
Wo 14 november: Museumles groep 6B +1/2 A
Di 20 november: Museumles groep 1/2 D
Vr 23 november: Museumles groep 5A
Ma 26 november: Theater Dakota groep 6A, 6B en 6C
Wo 28 november: Museumles groep 5B
Wo 28 november: Volleybaltoernooi
INFORMATIEBIJEENKOMST OUDERS GROEP 1
Op maandag 5 november is er een informatiebijeenkomst voor de ouders van
kinderen die gestart zijn of nog gaan starten in groep 1 (t/m december 2018) . Deze
bijeenkomst zal in het teken staan van het werken in de school en wat we in de
kleutergroep allemaal met de kinderen doen. Hierbij kan gedacht worden aan het
voorbereidend taal- en rekenonderwijs, de sociaal-emotionele ontwikkeling van het
kind en de Leyenburgaanpak (regels binnen de school en de groep).
De bijeenkomst vindt plaats in de personeelskamer van 14.15 uur tot 15.30 uur
(aanbellen bij ingang A).
HERFSTEXCURSIE EN GEEN GYM VOOR GROEP 5A
Op dinsdag 6 november gaat groep 5A, onder schooltijd, op herfstexcursie naar het
Zuiderpark. De kinderen wandelen onder begeleiding naar het Zuiderpark waarna ze
een wandeling maken met herfstopdrachten.
Alle kinderen moeten een plastic tas meenemen! Omdat deze les precies onder de
gymtijd is, komt de gymles voor groep 5A te vervallen.
MUSEUMBEZOEK 6A EN 6C
Volgende week woensdag 7 november gaan de groepen 6A en 6C naar het
museum. Ze gaan naar de les Dwarsdenkers & Beeldmakers. Groep 6 A gaat geheel
onder schooltijd (10.00 uur tot 11 uur) maar groep 6C vertrekt pas rond 10:30 uur
met de bus. De les is van 11:00 uur -12:00 uur. Dit betekent dat groep 6C
waarschijnlijk iets later op school terug zal zijn. We denken dat we er rond 12:45 uur
zullen zijn i.v.m. de verkeersdrukte in het centrum. Zou u hier rekening mee willen
houden ?
DONDERDAG 8 NOVEMBER - GEEN GYM
In verband met een studiedag van juf Mijke Nieuwenhuijse is er op donderdag 8
november geen gym.

LEYENBURGAANPAK EN TIME-IN/TIME OUT PROTOCOL
Op onze school werken wij met de Leyenburgaanpak.
Dit is een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen van gewenst, positief
gedrag van alle leerlingen binnen de school. Onze Leyenburgaanpak is gebaseerd
op een Amerikaanse methode: ‘ Schoolwide Positive Behavior Support’, en richt zich
op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. Het
doel is een positieve, sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert. In de
schoolgids op blz. 10 kunt u hier meer over lezen.
Wanneer een leerling zich niet aan de gedragsverwachtingen en gedragsregels van
de school en klas houdt, leidt dit tot onwerkbare en/of onveilige situaties en gaat het
Time-in/ Time-out protocol in werking.
Dit protocol ligt ter inzage op school en kunt u vinden op onze website en in de
schoolapp.
Mocht u hier verdere vragen over hebben, kunt u contact opnemen met onze
gedragsspecialist Iris Ruchti: iruchti@scoh.nl
LEYENBURGAANPAK
De komende week staat voor de Leyenburgaanpak “Algemeen” centraal. We letten
extra op de volgende afspraken:
- Ik ben beleefd en spreek met twee woorden.
- Ik wacht tot ik aan de beurt ben.
- Ik houd het materiaal en het meubilair netjes.
Vriendelijke groeten namens het team,
Karin Simonetti

