Nieuwsbrief
29 oktober 2018
THEMA-AVOND PBIS
Met een heel tevreden gevoel kijken wij terug op de themaavond PBIS van 17 oktober jl. Weer meer
ouder(s)/verzorger(s) dan vorig jaar hadden ruimte in hun
agenda gemaakt om informatie op te halen en met elkaar
in gesprek te gaan over ‘complimenteren’. Dat het meer is
dan alleen maar zeggen dat je het goed hebt gedaan, dat is
wel duidelijk geworden. Mooi om aan het begin de
aanwezigen post te kunnen geven van hun kind(eren) met
daarin een gemeend compliment. Daarnaast is o.a. aan de
orde gekomen wat een goed compliment is. Want moet je
een compliment geven omdat er een 9 is behaald, of
complimenteer je de inzet die leidt tot het behaalde
resultaat? Interessante vraagstukken die tot mooie
gesprekken hebben geleid. Ook persoonlijke vragen zijn de
revue gepasseerd. Fijn dat de sfeer zo veilig is dat ook dat
kan.
Volgend jaar organiseren wij weer een thema-avond, met
dan een ander onderwerp vanuit PBIS. Kom dan ook en ga
net zo tevreden naar huis als de aanwezigen dit jaar!

DE SCHOOL STAAT OPEN!
Deze week laten wij weer duidelijk zien dat wij een open
school willen zijn. Als eerste zijn er dinsdag open lessen
voor eigen ouder(s)/verzorger(s). Dit wordt vrijdag
aanstaande herhaald.
Woensdag hebben wij weer een open ochtend.
Belangstellende ouder(s)/verzorger(s) kunnen dan
informatie halen over onze school d.m.v. een rondleiding
en gesprekken met aanwezigen. Eerste ronde is om 09:00
uur, de tweede ronde start om 10:15 uur. Weet u nog
iemand die op zoek is naar een school voor zijn/haar
kind(eren), laat u dan deze kennismakingsmogelijkheid
even weten.

DE TUIN
Onderstaand bericht is aangeboden door enkele leerlingen:
Wij, Lotte, Lina (uit groep 8) en Luna en Mike (uit groep 7)
doen met meester Aart mee aan een wedstrijd van Jantje
Beton. Dat houdt in dat we onze schooltuin leuk en
leerzaam moeten maken op papier en dat moeten
presenteren. Als we dan winnen krijg je 1000 euro voor de
school en dan nog eens 5000 euro voor de ruin, want die
moeten we dan uiteindelijk wel maken. We hebbe nal heel
wat bedacht en we hebben het ontwerp al bijna af. Dus we
denken dat het goed komt.
Groetjes, Lotte en Lina uit groep 8

DE DRAAKJES SAMEN MET DE KLEUTERS
Binnen het Integraal Kind Centrum is een samenwerking
tussen school en Speelleergroep heel gewoon. Daarom
vinden wij het heel leuk als deze groepen samen iets doen.
Vandaar dat de speelleergroepen van De Draakjes en de
kleutergroepen samen even naar een filmpje gekeken
hebben. Zo ontmoeten de peuters de kleuters nog meer en
horen zij er helemaal bij.
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AGENDA
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November 2018
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ma. 05 – vr. 16
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voorlichting VO groep 8 voor ouders
open lessen eigen ouders
open ochtend nieuwe ouders
juffendag groep 7
open lessen eigen ouders
spreekweken
ouderavond Mediawijsheid gr. 5 – 8
open ochtend nieuwe ouders

BROOD en SPELEN
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het overblijven, dan
doet u dit via
meander-amersfoort@broodspelen.nl of het
telefoonnummer van de overblijfcoördinator Danielle
Groenescheij 06-38826346.
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