brief

Donderdag 21 februari 2019
Nummer 12 2018 - 2019

Agenda
 22 februari: studiedag, alle

leerlingen vrij
 25 februari - 1 maart: voorjaarsvakantie
 4 maart: eerste schooldag na

de voorjaarsvakantie
 6 maart: hoofdluiscontrole
 15 maart: landelijke sta-

kingsdag

Voor u gelezen:
Ik las een waardevol artikel over ouderbetrokkenheid. In dat artikel werden een aantal mooie tips
gegeven, die ik graag met jullie deel in deze
nieuwsbrief:
Tips voor leerkrachten
*investeer in het leren kennen van alle ouders
*wees hoopvol in je contacten met ouders. Er zijn
soms veel zorgen over de ontwikkeling van kindren, maar wees hoopvol!
*Kies ervoor om goed te luisteren naar ouders.
Luisteren is een vorm van geestelijke gastvrijheid.
*Zoek in je omgang met ouders naar een goede
balans tussen bereidwilligheid en begrenzing.
* blijf je oefenen in verbindend communiceren.
Praat met en niet tegen ouders.
Tips voor ouders
* Als je zorgen hebt over je kind, stel het dan niet
te lang uit om contact te zoeken met de leerkracht
* Steun de leerkracht, praat thuis positief over
hem of haar
* Wees duidelijk in je zorg of behoefte, maar
schrijf de leerkracht niet voor wat er gedaan moet
worden
* Wees realistisch in je verwachtingen, zorg voor
een goede coöperatie.

Bijbelverhalen
In de komende weken is het thema: Spreken
(week 8 t/m 11)
Inhoud: Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en oordelen. Over hoe woorden het leven
betekenis geven.

Bijbelverhalen onderbouw:
Week 8/9: Zeggen en doen (Matteüs 21, 28-32);
Niet kunnen praten (Matteüs 9, 32-34).
Week 9/10: Woorden zaaien (Lucas 8, 5-15);
Mooie woorden (Matteüs 5, 4).
Week 11: Je moet ook iets doen! (Lucas 5, 12-16);
Beloofd! (Matteüs 5, 33-37).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 8/9: Een man zonder naam (Lucas 8, 26-39);
Kampioen bidden (Matteüs 6, 5-8).
Week 9/10: Een bemoedigend beeld (Matteüs 13,
3-8); Handen uit de mouwen (Matteüs 21, 28).
Week 11: Geloven op je woord (Matteüs 5, 3335).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 8/9: Ik noem jou Adam (Lucas 8, 26-39);
Kampioen bidden (Matteüs 6, 5-8).
Week 9/10: Zie je het voor je? (Matteüs 13, 3-8);
Helpen in de wijngaard (Matteüs 21, 28).
Week 11: Ja is ja en nee is nee (Matteüs 5, 33-35).
Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen.
Voor de maand februari : “Kun je het even niet
alleen, dan zijn er altijd anderen om je heen”.
Welkom nieuwe leerkrachten
Na de voorjaarsvakantie start in groep 7 Juf Salina
Lokerse. Zij zal de eerste twee weken groep 7 voor
haar rekening nemen. Als Juf Elise op 18 maart
a.s. weer hoopt te beginnen in deze groep, wordt
juf Salina op de dinsdag en woensdag haar duocollega.
Ook zal er na de voorjaarsvakantie een nieuw gezicht te zien zijn in Unit 2 (middenbouw) Juf Janine
van Nielen gaat hier samen de leerkrachten ons
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gepersonaliseerd leren verder gestalte geven.
Juf Carine gaat op de ochtenden extra assistentie
verlenen in groep 3, zodat juf Heidi in de groepen
1/2 op de ochtenden extra kan worden ingezet.
Dat laatste vanwege het feit dat de kleutergroepen aardig groot beginnen te worden. In de voorjaarsvakantie wordt er in de gang/
gemeenschapsruimte extra plaats gemaakt om
daar met een groep leerlingen te kunnen werken.
Vervolg proces continurooster
Na de twee informatiemomenten is er in overleg
met de medezeggenschapsraad besloten om binnenkort een zgn. meningspeiling onder de ouders
te houden. Dat betekent dat de ouders van de
leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 en de nieuw ingeschreven ouders een digitale mogelijkheid krijgen om hun stem, 1 per gezin, uit te brengen. Als
uw jongste kind nl. nu in groep 8 zit, is de keuze
voor een continurooster niet van belang. Houdt
uw mailbox dus goed in de gaten!
Overblijf
Elke dag maken er heel veel kinderen gebruik van
de overblijf op school. Deze wordt gezamenlijk
verzorgd voor zowel de Kardinaal Alfrinkschool als
voor de Koningin Beatrixschool. Met behulp van
vele vrijwilligers kunnen we dit faciliteren. Nog
steeds zijn wij op zoek naar extra helpende handen tijdens de overblijf. Bent u in de gelegenheid
om structureel of incidenteel ons bij te staan,
meld u dan snel aan! Vele handen maken licht
werk en u krijgt er een kleine vergoeding voor.
Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op met Carine Legerstee (telnr: 0639013932
of mail: tso.kardinaalalfrink@degroeiling.nl)
Fijne voorjaarsvakantie
We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe
en we hopen elkaar na de vakantie in goede gezondheid en heerlijk uitgerust weer te kunnen
ontmoeten.
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