OBS De Wiekslag
OBS De Wiekslag
Veurste Rou 4
9697 RZ BLIJHAM

T: 0597-562070
E: obsdewiekslag@sooog.nl
W: www.obs-dewiekslag.nl

Maandbrief 1
Schooljaar 2017 – 2018

Datum:

14 september 2017

Activiteit:

Bijzonderheden:

18 september

Informatieavond gr. 1-8

Uitnodiging volgt

22 september

Groep 1 en 2 vrij

4 oktober

Start Kinderboekenweek

12 oktober

Opa- en omadag

13 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

20 oktober

Groep 1 en 2 vrij
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Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek nadert. De voorbereiding loopt.
We lichten u binnenkort in over de activiteiten die op
school plaats zullen vinden. Waar we alvast uw
aandacht op willen vestigen is de actie die ook dit jaar
weer via de Bruna loopt. Koopt u in de
Kinderboekenweek een kinderboek bij de Bruna dan
vragen wij u de kassabon op school in te leveren. Van
het totaal bedrag van alle verzamelde bonnen mag de
school ook dit jaar weer 20% aan kinderleesboeken
voor de school uitzoeken. Helpt u ons ook dit jaar
weer mee? Al bij voorbaat onze dank.
Opening BSO
Donderdagmiddag 28 september om 15.15 u opent BSO Thuishuis Bambeloe
officieel zijn deuren. De burgemeester zal de openingshandeling verrichten. Ook
willen we bij de opening aandacht
besteden aan de verbouwing die de
school achter de rug heeft. Onder het
genot van een hapje en een drankje
nodigen wij u uit om bij de opening
aanwezig te zijn.
Omgekeerde oudergesprekken
De omgekeerde oudergesprekken zitten er op. Volgende week hebben we weer de
informatieavond. De omgekeerde oudergesprekken kunnen we weer zeer geslaagd
noemen. Alle ouders die aanwezig waren willen we bedanken voor de informatie die
ze met ons gedeeld hebben.
We hopen dat de informatieavond net zo’n succes zal worden als de beide
voorgaande jaren.
Schoolregels
De Gouden Weken lopen. Er is deze weken
extra veel aandacht voor het omgaan met elkaar
en de afspraken die we op school hebben.
Daarnaast stellen vanaf heden dus een
schoolafspraak centraal. Deze afspraak wordt
met de kinderen vastgesteld en besproken.
Daarna wordt hij in de gang op het prikbord
opgehangen. Deze schoolafspraak staat een
maand lang centraal. Na die maand maken we
weer een andere afspraak met de kinderen, die
ook op het prikbord verschijnt.
De afspraak voor de komende maand is: Zich welkom en veilig laten voelen.
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Staking onderwijs
Zoals u in de pers gelezen heeft
wordt er 5 oktober door het
onderwijs gestaakt. Wilt u hier
alvast rekening mee houden?
Binnenkort zullen we u meer
informatie verstrekken over de
staking en de gevolgen daarvan
voor u en uw kinderen.
Het is verstandig om er rekening mee te houden dat er 5 oktober geen onderwijs
wordt gegeven!
Groepsouder
Zoals ieder schooljaar zoeken we voor alle groepen een groepsouder. Deze ouder is
voor de groepsleerkrachten een ouder die wordt ingeschakeld als er hulp nodig is, op
wat voor manier dan ook. Deze ouder heeft dan ook regelmatig contact met de
leerkrachten van de groep. Er zal op momenten dat er bij de groep hulp nodig is
overleg zijn over wat er precies geregeld moet worden en hoe dat aan te pakken.
Ouders die zich geroepen voelen kunnen zich de komende week bij de leerkracht(en)
melden.
Groepsapp
De kleuters werken al een jaar naar alle
tevredenheid met een groepsapp. Door deze
positieve ervaringen willen ook de andere groepen
zo'n app hebben. We willen het beheer van de app
en ook het contact via de app met de ouders door de
groepsouders uit laten voeren.
Deze groepsouder krijgt zijn meldingen van de
leerkrachten.
Om de app in te stellen hebben we wel de
medewerking van alle ouders nodig. Ouders
ontvangen dan ook morgen een brief met de vraag
of ze aan de groepsapp mee willen doen en via welk
telefoonnummer ze dat contact willen laten verlopen.
We hopen op veel interesse waardoor wij u ook op de hoogte kunnen brengen van
zaken die even snel gecommuniceerd moeten worden; ook herinneringen aan
activiteiten of zaken die kinderen mee moeten nemen kunnen we op deze manier
communiceren.
Huis van de Sport
Na de herfstvakantie beginnen voor de groepen 5 en 6
op donderdagmiddag, weer de SOP lessen (Sport
oriëntatieprogramma). Het exacte programma is nog
niet bekend maar dat zullen we zo spoedig mogelijk
aan u doorgeven. De SOP les komt in de plaats van
een van de gymlessen.
.
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Daarnaast krijgen de kinderen regelmatig uitnodigingen voor andere leuke
activiteiten. Deels loopt opgave via school, ook gaat opgave soms op een andere
wijze.
Jaarrooster/schoolgids
Het jaarrooster met alle activiteiten komt binnenkort op de website.
Mochten er aanvullingen komen dan wordt het rooster aangepast.
De schoolgids 2017-2018 heeft daar al een plekje gekregen. In de
gids vindt u alle informatie die u nodig heeft. Mochten er vragen zijn
dan horen we dat uiteraard graag.

Week tegen pesten
In het kader van de Gouden Weken doet onze school ook
mee aan de Week Tegen Pesten (18 t/m 22 september).
Ook thuis kunt u hier aandacht aan besteden. In
genoemde week besteedt het programma Klokhuis elke
dag een aflevering aan dit onderwerp op Zapp NPO3
(18.40-19.00).
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