De nieuwsbrief
nummer 4

28 oktober 2019

Inhoud
Agenda................................................................................................................................................. 1
Nieuws vanuit de directie.................................................................................................................... 1
Nieuws vanuit het team ...................................................................................................................... 2
Leerling initiatief op de Klipper. .......................................................................................................... 2
Oproep van de kleutergroepen ........................................................................................................... 2
Hekwerk Groentje Gouden Uillaan ..................................................................................................... 3
Opgroeien is niet altijd makkelijk! ....................................................................................................... 3

Agenda
29 okt – 31 okt
6 nov
12 nov
28 nov
5 dec

Herfstgesprekken
Onderwijsstaking, leerlingen vrij
Voorleeswedstrijd
MR vergadering
Sinterklaasviering

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
We hopen dat iedereen een goede herfstvakantie heeft gehad. Wij hebben in ieder geval weer veel
zin in de komende periode vol leuke activiteiten zoals de voorleeswedstrijd, Sinterklaas en Kerst.
Op woensdag 6 november is er een onderwijsstaking en zijn wij als school gesloten. U heeft hier voor
de herfstvakantie een brief over ontvangen.
De afgelopen twee weken voor de vakantie zijn de groepen 7 en 8 op kamp geweest. Ook dit jaar was
het bij beide kampen een groot succes! De kinderen en kampleiding hebben flink genoten van de
gezelligheid en kwamen de vrijdagen aan het einde van het kamp moe maar voldaan terug.
De directie

Nieuws vanuit het team
Na de herfstvakantie gaat meester Cody genieten van een wereldreis en zal hij een tijdje afwezig zijn.
We wensen meester Cody natuurlijk heel veel plezier en hebben tijdens zijn afwezigheid meester
Casper bereid gevonden de lessen van meester Cody over te nemen.
Meester Casper is bekend bij De Klipper daar hij op locatie Gouden Uillaan de tussenschoolse en
buitenschoolse opvang verzorgd. Wij zijn erg blij dat meester Casper de lessen zal gaan geven en
wensen hem veel plezier!

Leerling initiatief op de Klipper.
Vorige nieuwsbrief hadden we een leerlingen initiatief over
het buitenspeelgoed materiaal. Wij kunnen tot onze vreugde
vermelden dat de materialen binnen zijn en de kinderen
ermee kunnen spelen!
Naast dit leuke initiatief is er in de afgelopen periode nog een
leerling initiatief geweest:
Jens uit groep 1/2D vond het schoolplein binnen de hekken op
locatie Gouden Uillaan wel erg kaal. Om deze reden heeft hij
samen met Isabelle en Emy uit groep 4 een plant gekocht en
deze op het schoolplein geplant.
Zo maken we met z’n allen de school een stukje mooier!
Jens, Isabelle en Emy met de nieuwe boom

Oproep van de kleutergroepen
De juffen van de kleutergroepen
zijn op zoek naar nieuwe
reservekleding. Mocht u thuis nog
setjes kleding hebben waar uw
kind niet meer in past, maar die
nog goed zijn. Zou u deze dan bij
de kleuterjuffen kunnen afgeven.
Daarnaast zijn de juffen van
locatie Oudelandselaan nog op
zoek naar een oud Playstation
stuur met pedalen voor in de
speelhoek.
Alvast dank!

Hekwerk Groentje Gouden Uillaan
Bij locatie Gouden Uillaan maken wij bij het buitenspelen gebruik van het Groentje achter het
schoolgebouw. Dit openbare terrein is een mooie plek om lekker buiten te spelen en de afgelopen
jaren was er een tijdelijke omheining wegens de bouw van nieuwbouwwoningen. Nu bijna alle
huizen opgeleverd zijn is deze omheining verwijderd.
Voor de veiligheid van de spelende kinderen op het Groentje zal er een nieuwe omheining geplaatst
worden. De gemeente heeft nog geen termijn aangegeven wanneer deze omheining geplaatst zal
worden.

Opgroeien is niet altijd makkelijk!
Soms wil je dat je kind net wat zekerder is van zichzelf, beter kan opkomen voor zichzelf, meer grip
krijgt op eigen emoties en angsten en op een fijne manier met andere kinderen en volwassenen kan
omgaan. Kortom dat je kind positief in het leven staat en zich lekker in zijn vel voelt!
Denk dan eens aan een (preventieve) training, bijvoorbeeld op het gebied van Sociale Vaardigheden,
Weerbaarheid, Faalangst, Omgaan met Scheiding van je ouders, Omgaan met Emoties en nog veel
meer!
Wilt u meer informatie? Kijk dan op https://centrumvoorjeugdengezin.nl/trainingen-lansingerland/ ,
of neem contact op met coördinator Charlotte Vermerris via c.vermerris@kwadraad.nl of tel. 06
40715256

Namens de gezamenlijke aanbieders,

