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Nieuwsflits
Nieuwsflits-Overzicht

Nieuws uit de Ouderraad

In deze Nieuwsflits o.a. aandacht voor
de volgende onderwerpen:

De eerste vergadering van de
Ouderraad heeft op maandag 5
september plaats gevonden. De
Ouderraad is alweer druk bezig met de
voorbereidingen van de sportdag die
op vrijdag 30 september plaats zal
vinden.

-

Nieuwsflits-Agenda
Nieuws uit de M.R.
Nieuws uit de Ouderraad
Nieuws uit de Kinderraad
Welkom op school
Methode sociaal-emotioneel
leren Kwink
Handtekening op weektaak en
hulpplannen van uw kind
Ouderverteldag/avond
Sportdag
Het in de klas brengen van de
kinderen
Thema Trefwoord, ouderinfo

-

We wensen u wederom veel leesplezier.

Nieuwsflits-Agenda
13 sept
30 sept
03 okt
05 okt
t/m
07 okt
14 okt
17 okt
t/m
21 okt
24 okt

Omgekeerde tienminuten gesprekken
Sportdag
Start Kinderboekenweek
Schoolkamp groep 8
Start actie Tekenfund
Herfstvakantie
Studiedag team
(kinderen vrij)

Nieuws uit de Kinderraad
We gaan dit nieuwe schooljaar met
dezelfde kinderraad, als waar we
halverwege dit schooljaar mee gestart
zijn, van start. De kinderraad zal in de
maand oktober met de actie
Tekenfund starten. U krijgt hier t.z.t.
nog een aparte brief over mee naar
huis.

Welkom op school
Inlopers in de maand september zijn
Dyon Wubbema, Max Drenthen,
Casper Rogus, Finn Hageman, Bram
Vaartjes, Tim Koel, Savannah de
Haan, Wout Bakker, Sem Wiggers,
Jerne Hams en Mirle Hams.
Robin Rowlands, Jaylee Regtop,
Wesley Rolleman en Isa Scholten zijn
vier geworden en komen vanaf nu de
hele dag op school.
Welkom!

Nieuws uit de M.R.
De eerstvolgende vergadering van de
MR vindt op woensdag 14 september
plaats. Zoals in de laatste nieuwsbrief
stond vermeld is er een witte lijn op
het schoolplein aangebracht. Het is de
bedoeling dat u achter deze lijn blijft
wachten bij het halen/brengen van uw
kind. Op deze manier is er namelijk
meer overzicht voor de kinderen en
leerkrachten.
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Methode sociaal-emotioneel
leren ‘Kwink’
We zijn dit schooljaar gestart met de
methode Kwink. Kwink is een methode
voor sociaal-emotioneel leren (inclusief
burgerschap en mediawijsheid) voor
groep 1 t/m 8 van het primair
onderwijs. Kwink biedt een doordacht
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sociaal-emotioneel leren programma,
gebaseerd op de laatste
wetenschappelijke inzichten.
Praktisch, leuk en altijd actueel.
Kwink is gericht op preventie (van
bijvoorbeeld pesten op school) en de
kracht van een veilige groep. Met
behulp van Kwink leert uw kind
belangrijke lessen voor het leven. Het
oefent hiermee zijn sociaal-emotionele
vaardigheden. Daarvoor is een veilige
groep van belang. Een groep waarin
kinderen zichzelf kunnen zijn en
waarin verstorend gedrag als pesten
niet voorkomt.

Uw kind is enorm gebaat bij een
optimale samenwerking tussen school
en thuis. Kinderen ervaren namelijk
een groot gevoel van veiligheid als hun
belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk
dezelfde normen en waarden delen. Als
een kind weet dat als er een probleem
is, ouders en school daar samen goed
over kunnen praten. En beiden het
belang van het kind op het oog
hebben. Daarom stimuleert Kwink
samenwerking met opdrachten voor
thuis. Uw kind zal regelmatig zelf met
een opdracht vanuit Kwink
thuiskomen, daarnaast plaatsen we
als school elke 2 weken de informatie
vanuit Kwink op de website van de
school (onder het kopje ‘Nieuws’). Hier
kunt u de informatie die hoort bij de
thuisopdracht nog eens nalezen.
Wilt u meer informatie over de
methode Kwink neem dan eens een
kijkje op www.kwinkopschool.nl
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Handtekeningen op weektaak en
hulpplannen van uw kind
Vanaf dit schooljaar zal het kopje
‘handtekening ouders’ op de weektaak
van de leerlingen verdwijnen. Dit
betekent ook dat de leerlingen de
weektaak niet meer mee terug naar
school hoeven te nemen. Uit
voorgaande jaren bleek dat veel ouders
de weektaak van hun kind wel
bekeken en dit als waardevol
beschouwden, maar het mee
teruggeven naar school meer als een
belasting dan toevoeging zagen. Om
die reden zal de handtekening van u
als ouder van de weektaak verdwijnen.
Wel willen we u de mogelijkheid blijven
bieden om bij eventuele vragen of
opmerkingen de weektaak als middel
te gebruiken. U kunt in dat geval de
weektaak met daarop uw vraag of
opmerking weer aan uw zoon/dochter
mee terug naar school geven.
Daarnaast kregen we
ook met regelmaat
van ouders terug
dat er voor de
leerlingen met een
hulpplan behoorlijk
wat handtekeningen
gezet moesten worden tijdens de tienminutengesprekken. Dit ten koste van
de inhoud van het gesprek. Om die
reden hebben wij besloten om dit
anders aan te pakken. De hulp die we
aan de kinderen bieden zal niet
veranderen, maar de manier waarop
we u hier als ouder voor laten tekenen
wel. U zult tijdens de tienminutengesprekken niet meer voor elk
plan een aparte handtekening hoeven
zetten, maar er zal op 1 formulier
inzichtelijk gemaakt worden welke
hulp uw kind vanuit de school krijgt.
Dit voorkomt niet alleen dat er
kostbare tijd verloren gaat tijdens het
gesprek, maar het zorgt ook voor meer
overzicht voor u als ouder.
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Ouderverteldag/avond
Tijdens de oudervertelavond vertelt u
aan de leerkracht het een en ander
over uw kind. Een richtinggevend
hulpmiddel hierbij is een vragenlijst.
Die ontvangt u aan het begin van het
schooljaar via uw kind. De vragenlijst
is een hulpmiddel om met de
leerkracht in gesprek te komen over de
ontwikkeling en de schoolervaringen
van uw kind.
De ouderverteldag/avond is op
dinsdag 13 september a.s. U heeft
hier afgelopen week een aparte brief
over ontvangen.

is gebleken, dat wanneer ouders hun
kinderen in de klas brachten, de
leerkracht niet helemaal een goed
overzicht had en ging een leerling nog
weleens achter een ouder aan. Om een
goed overzicht over de kinderen te
houden, willen we u vragen uw kind
tot aan de klas te brengen en niet
meer in de klas. De leerkracht staat bij
de deur om uw kind op te vangen. Op
deze manier kan er geen kind meer
tussenuit gaan om de ouder uit te
zwaaien. Het is in het belang en voor
de veiligheid van uw kind!
Dit geldt natuurlijk ook voor de groepen
3 t/m 8. Heeft u een vraag voor de
leerkracht dan verzoeken we u dit
zoveel mogelijk na schooltijd te doen,
zodat de leerkracht ook direct na de bel
kan starten met de groep.

Thema Trefwoord, ouderinfo

Sportdag
Vrijdag 30 september vindt onze
jaarlijkse sportdag weer plaats. Deze
dag zal volledig in het teken van
samen sporten en bewegen staan. De
werkgroep ‘sportdag’ heeft ook dit jaar
weer voor leuke en uitdagende clinics
gezorgd. U ontvangt later deze week
nog een aparte brief met aanvullende
informatie over deze dag van ons.

De aankomende week werken de
kinderen in de methode Trefwoord
voor godsdienst/ levensbeschouwing
rond het thema “In beweging”.
In de Trefwoordlessen kijken de
kinderen naar dieren die bewegen
(trekvogels, paddentrek, etc.) en naar
mensen die – ongewild of gewild – in
beweging komen (verhuizing,
vluchtelingen, ontdekkingsreiziger,
vakantie).
Tot de volgende nieuwsbrief.

Het in de klas brengen van de
kinderen

Colofon:

Het is gebruikelijk dat kinderen uit de
groepen 1 en 2 in school gebracht
worden. I.v.m. het ontwikkelen van de
zelfstandigheid is het goed om
kinderen, zelfstandig naar binnen te
laten gaan.

Redactie-adres

Ook de kinderen uit de groepen 1 en 2
kunnen dat heel goed. In het verleden
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Deze nieuwsbrief is een maandelijkse
uitgave van de St. Willibrordusschool te
Coevorden.
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