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Nieuwe start
Na zes weken vakantie is de eerste schooldag voor de
kinderen altijd weer spannend. Zeker als je voor het eerst
naar school gaat! Het was net of het weer er ook even
aan moest wennen. Na een regenachtige maandag werd
het daarna stralend weer. Ik hoop dat we er samen
(ouders, kinderen en team) ook weer een stralend
schooljaar van kunnen maken!
Studiedag team “Gedrag”.
Vrijdag 19 augustus hebben we als team een eerste bijeenkomst over ‘Gedrag’
gehad. Zo hebben we met elkaar gesproken over wat we onder gedrag verstaan,
wat vinden wij wenselijk gedrag, wat vraagt dit van ons als leerkrachten enz. enz.
Als start hebben we de pleinafspraken (opnieuw) vastgelegd. U kunt ze hieronder
vinden.
Pleinafspraken op De Windroos
 We houden ons aan de spelregels en afspraken
die in de groep zijn gemaakt.
 De hele groep gaat tegelijkertijd naar buiten.
 Samen spelen is leuk, probeer anderen erbij te betrekken.
 We bieden elkaar gemeend excuses aan als er iets mis gaat en accepteren
dit ook.
 We gaan netjes met ons spelmateriaal om op het plein en ruimen het, direct
na de bel, samen op de juiste plaats op.
 We helpen kinderen die hulp nodig hebben en troosten ze bij verdriet.
 We houden rekening met elkaar en met elkaars spel.
 Het spel stopt als de bel gaat.
 Tijdens het spel moedigen we elkaar positief aan.
Iedere week staat een afspraak centraal als ‘De afspraak van de week’. Voor deze
en komende week zijn dat de eerste twee.
In de volgende teamvergaderingen gaan we het hebben over gedrag in de school: in
het lokaal, de gangen, de huiskamer en ook over taakgedrag. Natuurlijk is opstellen
van (gedrags)regels / afspraken goed, maar op zichzelf geen garantie dat het
daarmee goed gaat. Het gaat er vooral om deze afspraken ‘levend’ te houden, te
bespreken en na te komen. Zowel in teamvergaderingen als in
de klassen komt dit onderwerp daarom het hele schooljaar
regelmatig terug.

TSO
We hebben TSO krachten te weinig. Dat mag geen verrassing
meer voor u zijn. Ondanks vele herhaalde vragen en verzoeken
komen we nog steeds 2 vaste krachten tekort. De groepen zijn
op bepaalde dagen echt te groot om plezierig en overzichtelijk
(en dus veilig) over te blijven.
De komende week gaan we ons beraden over de te nemen maatregelen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, weet u misschien iemand die ons kan helpen bij
de TSO, dan kunt u contact opnemen met mij (jva@youscope.nl – 0172 493269) of
met de TSO coördinator Kim van der Maat ( 06 24220838).
Startgesprekken
Uw kind(eren) heeft (hebben) een brief en een vragenlijst hierover
mee naar huis gekregen. Wij hebben de ingevulde formulieren
graag uiterlijk a.s. dinsdag 30 augustus terug. Donderdag 1 september
krijgt u dan per mail een uitnodiging voor het gesprek.
De startgesprekken zijn op dinsdag 6 en donderdag 8 september. Kunt u
echt niet op een bepaalde dag of tijdstip, dan kunt u dit aangeven op de
vragenlijst.
Hulp gevraagd
U krijgt binnenkort een lijst met activiteiten met zoveel mogelijk data erbij. Wij
vragen u om hier op in te tekenen, zodat u op tijd geïnformeerd bent en kunt
helpen. Wij zijn er dan zeker van dat het allemaal kan doorgaan.
Fancy Fair
De netto opbrengst van de Fancy Fair is uitgekomen op een prachtig bedrag:
€ 2.628,31!! Dit betekent dat we met de kinderen voor ruim € 1.050,- kunnen
besteden aan Oxfam Novib. Iedere groep mag voor € 150,- dieren kopen voor
volwassenen en kinderen in een ontwikkelingsland.
Wat gaat het worden: koeien, kippen, geiten of toch een
paar ezeltjes? Met deze dieren kunnen mensen meer en
beter in eigen onderhoud gaan voorzien.
Met het overige geld gaan we de schoolbibliotheek en
documentatiecentrum versterken. De Kinderboekenweek
wordt in oktober gehouden, dus dat is een mooie gelegenheid om hier wat extra aandacht aan te kunnen besteden.
Schoolgids
U heeft de schoolgids per mail van ons gekregen. Heeft u naar aanleiding van de
gids vragen en/of opmerkingen dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij
opnemen.
Folders mee naar huis
Direct na de zomervakantie gaan er nogal eens folders mee naar huis.
Dat wil niet zeggen dat wij van u verwachten dat u deze producten koopt!
De school krijgt hier niets voor. Wel worden de uitgevers en producten door
ons als betrouwbaar gezien. De beslissing is en blijft uiteraard geheel aan u!

Jarigen
30 augustus
8 september

Saar Brinkhof
Borus van der Haven

2B
7

Van harte gefeliciteerd!!!
Belangrijke data
Vrijdag 2 september
Maandag 5 september
Dinsdag 6 en donderdag 8 september
Dinsdag 13 september
Woensdag 21 september
Woensdag 28 september
Woensdag 5 oktober
Maandag 10 oktober
Maandag 17 oktober

–
-

studieochtend. Groep 1 t/m 4 is vrij.
informatieavond groep 1/2 a en 1/2b
startgesprekken gr. 3 t/m 8
De schoolfotograaf komt.
Jaarmarkt – alle kinderen vrij.
studiemiddag team Sociale Veiligheid
start van de Kinderboekenweek
ouderavond Sociale Veiligheid
1e dag van de herfstvakantie.

Contact:
Telefoon: 493269– website: dewindroos.scopescholen.nl – email:
dewindroos@scopescholen.nl
Wilt u spreken met de groepsleerkracht, de intern begeleider of
de directeur? Loop na de les even binnen, bel of mail voor een
afspraak.
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 9 september 2016

