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F. Wiedijk Jznstraat 1
1843 JS Grootschermer
0299-671378

NIEUWSDRIES
Agenda

Woensdag

7 september

Informatieavond groep 3 en 6-7-8 start 19.00 uur

Woensdag

7 september

Informatieavond groep 1-2 en 4-5 start 19.45 uur

Nieuws

Start nieuwe schooljaar.
De eerste dagen zitten er alweer op! Het was weer fijn om alle kinderen op de eerste schooldag te
kunnen begroeten en we zijn blij dat iedereen weer in goede gezondheid en met goede zin is gestart.
Ook in het nieuwe schooljaar willen we u via de “Nieuwsdries “en via de schoolapp van informatie
voorzien over uw kind en de school. Vandaar deze eerste Nieuwsdries.
We wensen iedereen weer een heel mooi en fijn schooljaar toe!

Brengen en halen.
De schooldeuren gaan open om 8.20 uur. De lessen starten om 8.30 uur.
De kinderen die lopend komen, komen door de hoofdingang. Kinderen op de fiets nemen de andere
ingang.

Wilt u er bij het brengen en halen met de auto “een rondje om de school” rijden? U rijdt met de auto
langs het Wavertje richting school, rijdt dan langs de school en vervolgens via het Zuideinde weer
terug. Dit maakt het voor de jonge kinderen overzichtelijker met uitkijken.
Bij het uitgaan van de school worden de kinderen door de leerkracht naar buiten gebracht.

Gedrag op school én thuis.
Als school is het onze taak om zorg te dragen voor een veilige school. De kinderen wonen in een klein
dorp en ontmoeten elkaar op school, maar ook na schooltijd op straat, op de sportclub of op een
andere plek ergens in het dorp. Het is dan fijn als iedereen op een prettige en positieve manier met
elkaar omgaat. Bovendien draagt een veilig en goed schoolklimaat bij aan betere leerresultaten.
Om deze veiligheid te bewerkstelligen hebben we regels nodig. Met het team hebben we gekeken
wat we belangrijke waarden vinden. Dit zijn;
• Veiligheid
• Verantwoordelijkheid en
• Respect
Deze waarden maken deel uit van ons voorbeeldgedrag en vanuit deze waarden hebben we regels
gemaakt. Deze regels zijn positief gesteld. Wekelijks wordt een regel aangeboden en/of herhaald. In
elke groep hangt de regel op een zichtbare plek en ook in de hal hangt de regel van de week.
Om goed gedrag aan te moedigen delen we beloningskaartjes uit. De kaartjes worden per kind
bewaard. De leerkracht heeft zo goed overzicht of alle kinderen gelijkwaardig worden beloond.
Wanneer het kind het afgesproken aantal heeft behaald, krijgt het een van tevoren afgesproken
beloning. Op deze manier werken we ook aan groepsbeloningen.
Goed gedrag aanleren kunnen wij als school niet alleen. Ook u, als ouder, heeft daar een
voorbeeldrol in. Een kind leert voornamelijk van zijn/ haar ouders hoe hij of zij zich moet gedragen.
Het is dus belangrijk dat u het goede voorbeeld geeft en u zich bewust bent van uw gedrag.
We zijn een kleine school en een klein dorp. Wij vinden het daarom heel belangrijk dat alle kinderen
zich thuis voelen op school en in het dorp. Daarvoor is het nodig om met respect om te gaan met
elkaar, dus ook dat er met respect over elkaar wordt gesproken. Hierin is uw voorbeeldrol thuis van
grote waarde.
Zo kunnen we samen zorgdragen voor een goed en veilig klimaat op school én in het dorp.

Kermis.
Dit weekend is het weer kermis in het dorp. Vrijdagmiddag 2 september krijgen de kinderenom 14.15
uur limonade op de speelplaats. Aansluitend is er een zeskamp.

Informatieavonden.
Op woensdag 7 september worden de informatieavonden voor de verschillende groepen gehouden.
Om 19. 00 uur voor groep 3 en groep 6-7-8.
Om 19.45 voor groep 1-2 en groep 4-5.
Op deze avonden wordt u geïnformeerd over het komende schooljaar.

Luizencontrole
Op de informatieavonden zal aan u gevraagd worden of u luizen moeder wilt zijn. Zo gauw we weten
wie dit willen gaan doen, zullen de kinderen weer worden gecontroleerd.

.

