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Post
De familie Kooijmans heeft in de herfstvakantie de post voor de school
bewaard. Hartelijk bedankt voor jullie werk!
Kriebelbeestjes
De kriebelbeestjescontroleurs hebben de kinderen maandag 22 oktober
gecontroleerd op het hebben van hoofdluis. De school is luisvrij en daar zijn
we heel blij mee. Linda en Suzanne, erg bedankt voor jullie belangrijke werk!
Inloopmiddagen
Woensdagmiddag 24 oktober en vrijdagmiddag 26 oktober van 14.00 uur tot
14.30 uur houden we onze INLOOPMIDDAGEN.
Dat betekent dat alle mama’s, papa’s, oma’s, opa’s en natuurlijk de oppas
van harte welkom zijn om een kijkje te komen nemen in onze school.
Specifieke vragen stellen over de ontwikkeling van uw kind?
Daarvoor kunt u beter een aparte afspraak maken met de leerkracht.
Uw kind is namelijk deze middagen uw gids!
Afval scheiden op school
Met het oog op de nieuwe school in de nieuwe MFA zijn we voor de vakantie
gestart met het produceren van zo min mogelijk afval en het scheiden van al
het afval. Wij vragen u om met het meegeven van het eten en drinken van de
kinderen daar ook zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dank u wel!
Nieuws van BSO Weem
Met ingang van 1 oktober 2018 bieden wij, naast de maandag, dinsdag en
donderdag, ook op woensdag en vrijdag buitenschoolse opvang aan op BSO
Weem te Bergharen.
Al eerder is de opvang uitgebreid met de schoolvakanties. Dus voor
buitenschoolse opvang tijdens schoolweken en schoolvakanties hoeft u niet
meer naar een andere locatie in Wijchen maar kunt u op BSO Weem terecht.
Anita Kouwenberg
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De Luisterjuf en de
Luisterbus

De LUISTERJUF en de LUISTERBUS
In alle groepen zijn we aan het begin van het schooljaar bezig geweest met het groepsproces.
We hebben gewerkt aan de gouden weken. Later dit jaar volgen de zilveren en de bronzen weken.
Elk jaar zullen deze weken waarin groepsvorming centraal staat terug komen.
Op school hebben we ook twee luisterjuffen (interne contactpersonen).
Dat zijn juf Femke van groep 6/7/8 en juf Fraukje van groep 1/2.
Zij kunnen benaderd worden door ouders en door kinderen als er iets aan de hand is waarbij hulp
nodig is en je weet niet waar je terecht kunt.
Soms gaan dingen niet zoals je graag zou willen. Je hebt al een tijd ruzie met iemand op school of
thuis, je wordt vaak gepest of er gebeuren andere dingen waar je boos of verdrietig van wordt. Of je
moet een geheim bewaren…..maar het is eigenlijk een heel vervelend geheim. En niet zomaar een
beetje, het zit je behoorlijk dwars. Dan wordt het tijd om een oplossing te zoeken. Je praat het eerst
met degene waar je een probleem mee hebt. Dat is meestal de goede manier. Vaak lukt het ook door
er met iemand anders over te praten: je papa, je mama, de oppas, je opa/oma, je vriend/vriendin; je
juf of je meester……zij kunnen je helpen je probleem op te lossen. Als dat niet werkt kun je bij een
van ons terecht! We proberen je te helpen met het vinden van een oplossing.

De luisterjuffen hebben deze week alle groepen bezocht met een luisterbus, deze staat in de gang.
Zij hebben zich voorgesteld en uitgelegd wat de
luisterjuf doet en wat de luisterbus is.
De kinderen kunnen zaken die zij graag zouden
willen (maar niet durven) bespreken, aan de
luisterjuffen vertellen.
Deze luisterbus is ook voor de ouders. Je stopt er
een briefje in en op dinsdag en vrijdag wordt de
brievenbus door de luisterjuffen geopend.
De luisterjuffen zijn natuurlijk voor iedereen ook
gewoon te bereiken via hun email of gewoon
persoonlijk!
Fraukje van den Berg (groep 1/2)
Femke Peters (groep 6/7/8)
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