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Nieuwsflits-Agenda
27 jan
27 jan
25 jan
t/m
4 feb
5 feb
24 feb
29 feb
t/m
4 mrt

Algemene ouderavond
Nationale voorleesdag
Toetsweek

Nieuws uit de M.R.
De eerst volgende vergadering van de
MR is vindt eind februari plaats. Denkt
u nog even aan de ideeën-bus? Deze
staat op de balie in de hal. Vragen,
tips en suggesties zijn welkom in deze
bus.

Nieuws uit de Ouderraad
Woensdag 27 januari a.s. bent u van
harte welkom op de algemene
ouderavond. Vanwege het grote
succes van alweer een aantal jaren
geleden hebben we er voor gekozen Ivo
Wouters nog een keertje uit te
nodigen. Ivo Wouters, mediawijsheidspecialist voor primair en voortgezet
onderwijs, laat u tijdens deze
interactieve avond kennis maken met
de internetwereld van de jeugd en
informeert u over de mogelijkheden en
waarom jongeren/ kinderen doen wat
ze doen.

Carnaval
Creatieve ochtend groep
7/8
Voorjaarsvakantie

Nieuwsflits-Actueel
Denkt u nog even aan het vrienden
worden met onze vernieuwde
Facebookpagina?
Deze pagina willen we actief en actueel
houden om jullie als ouder(s)/
verzorger(s) op de hoogte te houden
van bijzonderheden in de groepen,
school gerelateerde feesten en andere
bijzondere gebeurtenissen.
De website blijven we gebruiken alleen
wordt deze wat meer informatief van
aard.
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De uitnodiging voor de ouderavond
heeft u inmiddels via een aparte brief
ontvangen. Wilt u er deze avond graag
bij zijn? De inschrijftermijn is
inmiddels verstreken, maar u kunt
zich nog opgeven bij de leerkracht van
uw kind.
Mocht u algemene vragen en of tips
voor ons hebben, in de hal op de balie
staat een doos van de ouderraad waar
u, uw vraag en of opmerking in kunt
doen!
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Nieuws uit de Kinderraad
De kinderraad komt donderdag 28
januari bij elkaar om te vergaderen.

Welkom op school
De instromers die vanaf januari bij ons
starten in de nieuwe instroomgroep
zijn: Daan Dijkhuizen, Janny Hof,
Twan van de Sande, Julia Luiken,
Jayden Westerveen en Silke Jutstra.
Welkom!

hoe fijn het was om als kind
voorgelezen te worden en hoe zo de
liefde voor boeken en lezen ontstaat.
Bij ons wordt dus op woensdag 27
januari aan álle groepen voorgelezen.
Het thema van dit jaar is
boerderij/dieren.
We zijn nog op zoek naar ouders, opa’s
en oma’s, andere familieleden, enz. die
dagelijks in het mooie boerenleven
werkzaam zijn en het leuk vinden om
die ochtend bij ons op school te komen
voorlezen. Lijkt dit u leuk en wilt u
zich graag aanmelden dan kan dit bij
juf Bettine, juf Anoushka.

Nieuws uit de TSO
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We zijn weer op zoek naar nieuwe,
enthousiaste overblijfouders!!!
Lijkt het u leuk om overblijfouder te
worden of wilt u hier graag iets meer
informatie over dan kunt u terecht bij
Susan Donkers (coördinator TSO).
Mevr. Donkers is elke maandagochtend, dinsdagochtend en
donderdagochtend te vinden bij de
inschrijfbalie beneden in de hal.
Daarnaast willen we jullie graag even
weer wijzen op de afspraak die we
hebben gemaakt wat betreft het
meegeven van koekjes en snoepgoed
tijdens het overblijven. Dit is niet
toegestaan. De TSO zorgt zelf
regelmatig voor een lekkere traktatie
na het eten.

Nationale voorleesdag 2016
Woensdag 27 januari gaan de
Nationale Voorleesdagen (NVD) 2016
van start. Deze leesbevorderingscampagne is bedoeld voor de jongste
leerlingen die nog niet of onvoldoende
zelf kunnen lezen. Op onze school zijn
wij van mening dat ook bij ‘oudere’
lezers het voorlezen centraal mag
staan, iedereen weet immers nog wel
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Carnaval
Het carnavalsfeest vieren we dit jaar
op vrijdag 5 februari. De kinderen
mogen deze dag verkleed naar school
komen.

Creatieve ochtend groep 7/8
In verband met de bijeenkomsten voor
het Vormsel van groep 8, zijn we
genoodzaakt de creatieve ochtend van
groep 7/8 te verplaatsen naar
woensdag 24 februari. De ouders van
deze groepen zullen middels een
aparte brief aanvullende informatie
over deze ochtend ontvangen.

Uitnodiging CZ & PC De Plons
Vind je zwemmen leuk en heb je een
zwemdiploma… zwem dan eens mee
bij onze zwemvereniging. Maak kennis
met de zwemsport of doe mee met een
partijtje waterpolo. Ook hebben we
leuke oefeningen voor het bijhouden
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van de zwemslagen. Plezier hebben in
het beoefenen van je sport vinden we
belangrijk. Individueel of als team.
Je bent daarom van harte welkom om
op maandagavond 8, 15 en 22
februari van 18.00 -18.45 uur eens
met ons mee te doen.

We hopen je te zien in Sportcomplex
de Swaneburg.
Trainers CZ & PC De Plons

Thema Trefwoord
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Angst en vertrouwen
Het centrale thema in de eerste drie
weken van januari is ‘angst en
vertrouwen'.
Angst en vertrouwen zijn oer emoties
die elk mens kent. Op dit moment zijn
ze ook uitermate actueel. Mensen laten
in hoge mate hun kijk op het leven,
hun levensbeschouwing erdoor
bepalen. Zien we de wereld als een
angstig decor van ons leven, of geven
onze levenservaringen eerder
vertrouwen? Hoewel we angst liever
vermijden, en weten dat we uit angst
slechte keuzes maken, is angst niet
enkel een verkeerde emotie. Angst kan
ook een belangrijke signaalfunctie
hebben en waarschuwen voor gevaar
of zaken die niet pluis zijn. Vertrouwen
moet niet omslaan in roekeloosheid.
Maar ongrijpbare angst kan een eigen
leven gaan leiden.
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In dit thema – van 25
jan. t.m. 12 febr. ontdekken kinderen dat
vertrouwen in jezelf en
in anderen kan groeien.
En dat je daar zelf iets
in kunt doen.
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Kinderen hebben ervaringen met angst
en vertrouwen. Vertrouwen heeft
vooral te maken met mensen die je
steunen. Op wie of wat kun je
terugvallen als je bang bent? De sfeer
in een groep kan maken dat een kind
bang in een hoekje wegkruipt, of juist
maken dat het fier en moedig in
gesprek gaat. Het vraagt vertrouwen
om in een groep ook angst en
kwetsbaarheid te tonen.
In de Bijbelverhalen krijgen kinderen
voorbeelden van angst en vertrouwen.
Ook krijgen de kinderen elke dag een
tip om hun vertrouwen te laten
groeien. Vertrouwen moet je winnen,
en dat vraagt vaak het overwinnen van
angst, zoals ouders doen wanneer ze
beetje bij beetje hun kinderen loslaten.
Vertrouwen kan groeien, kinderen
mogen groeien in vertrouwen. Op die
manier verwerven
ze veerkracht en
levensmoed.
Daarom eindigt
dit thema met alle
vertrouwen
groeitips die in de
afgelopen weken
verzameld zijn.
We hopen dat uw
kind groeit in
vertrouwen, en
dat uw
vertrouwen in de
kinderen groeit.
Tot de volgende nieuwsbrief.

Colofon:
Deze nieuwsbrief is een maandelijkse
uitgave van de St. Willibrordusschool te
Coevorden.
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