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Kinderboekenweek
Het thema is dit jaar ‘Voor altijd jong’. Opa’s en oma’s staan
centraal in de verhalen en boeken van dit jaar! Woensdag 5
oktober openen wij om 08.30 de Kinderboekenweek op het
schoolplein. Meer informatie volgt binnenkort. U bent van
harte welkom!
Een paar activiteiten van de bibliotheken:
Woensdag 5 oktober Kinderboekenweekactiviteiten met opa en oma 14.00-16.00
uur. Gratis, aanmelden niet nodig. In de bibliotheken in Alphen aan den Rijn
Boskoop, Nieuwkoop en Ter Aar.
Zaterdag 15 oktober Workshop Archeologie met opa en oma 13.00-15.00 uur.
Gratis Inschrijven via bibliotheekrijnenvenen.nl

Sociale Veiligheid
U heeft maandag 19 september de (papieren) uitnodiging gekregen voor de
ouderavond over dit onderwerp: Relaties en seksualiteit. Heeft u het strookje al
ingevuld mee laten nemen naar school?
Achter deze nieuwsbrief vindt u nogmaals de brief met
uitleg over het onderwerp.
Wij zien de strookjes graag uiterlijk maandag 26 september
(na dit weekend) tegemoet.
U komt toch zeker ook naar deze belangrijke avond?
Actie voeren!
Kizza, het adoptiekind van De Windroos, Oxfam Novib en dieren,
Kinderzegels en Jantje Beton, het zijn zomaar vier onderwerpen
waar de kinderen van De Windroos zich actief voor inzetten.
Wij, kinderen en school, vinden het belangrijk dat we ook aan
kinderen denken die het veel minder goed hebben dan wij.
Alle kleine beetjes maken toch zeker één groot geheel!
Kinderen van De Windroos: wat geweldig dat jullie je zo enorm inzetten!
Ouders, familie en buren: help ons helpen door Kinderzegels en loten van Jantje
Beton te kopen. Het gaat u er natuurlijk niet om, maar er zijn ook nog leuke
prijzen te winnen!!!
Regel van de week
Iedere week staat een (plein)regel centraal waar we extra aandacht aan besteden.
Volgende week is dat de regel: Wij helpen kinderen die hulp nodig hebben en
troosten ze bij verdriet.
De week daarna hebben we het over de regel: Wij houden rekening met elkaar en
met elkaars spel.

Kind op Maandag
26 t/m 30 september 2016
Door de zee, Exodus 14
Brood uit de hemel, Exodus 16
Water uit de rots, Exodus 17:1-7
Week 40: 3 t/m 7 oktober 2016
De berg Sinai, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20
Goed Gedaan
Onze methode voor Sociaal Emotionele Vorming kent zestien lessen. Ze gaan
bijvoorbeeld over omgaan met elkaar, maar ook over omgaan met jezelf! Naar
aanleiding van een onderwerp als ‘opkomen voor jezelf’ worden verhalen verteld,
wordt met elkaar gepraat over hoe je dat kan doen en hoe je elkaar kunt helpen.
Over iedere les doen we twee weken. De eerste ouderbrief ontvangt u binnenkort.
Jarige kinderen
24 september Mats de Groote
24 september Sterre van Leeuwen
26 september Luuk Bos
4 oktober
Cailin Nieuwland
7 oktober
Laudi Rijsdam
7 oktober
Logan Vooijs
Belangrijke data:
Woensdag 28 september
Woensdag 5 oktober
Maandag 10 oktober
Maandag 17 oktober
Maandag 24 oktober
Vrijdag 4 november
Woensdag 16 november
Vrijdag 25 november
Vrijdag 2 december
Di. 13 en do. 15 december
Vrijdag 22 december
Vrijdag 23 december

2a
8a
6
7
3
2a

-Studiemiddag team Sociale Veiligheid.
-Start van de Kinderboekenweek.
-Koffie inloopochtend 11.30 – 12.15 uur.
-Ouderavond Sociale Veiligheid.
-1e dag van de herfstvakantie.
-Start van het project Sociale Veiligheid.
-De mappen gaan mee naar huis (gr. 3 t/m 8)
-Open Huis voor nieuwe ouders.
-Rapporten gaan voor de eerste keer mee.
-Sinterklaasfeest op school.
-10-minutengesprekken.
-Kerstfeest ’s avonds op school.
-12 uur begin van de Kerstvakantie.

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 7 oktober 2016

LEES VERDER OP DE VOLGENDE BLZ OVER SOCIALE VEILIGHED !!

Geachte ouders/opvoeders,
De komende jaren staan voor alle SCOPE-basisscholen in het teken van sociale veiligheid. We vinden
het belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat en zich daar op zijn gemak voelt. Door over dit
onderwerp les te geven leren kinderen bijvoorbeeld dat kinderen ze hun grenzen mogen aangeven en
dat ze trots op zichzelf mogen zijn. En zo zijn er nog legio voorbeelden te geven.
Om die sociale veiligheid te creëren werken we graag samen met u als ouder/ opvoeder. Door
gezamenlijk dezelfde normen en omgangsregels uit te stralen, zorgen we samen voor een sociaal
veilige omgeving voor onze kinderen!
In het kader van deze aanpak organiseren we voor u de ouderavond:

‘Relaties en Seksualiteit’
Maandag 10 oktober 2016
19.30 uur – 21.30 uur
Voor ouders van groep 1 t/m 8
Een onderdeel van sociale veiligheid is het onderwerp relaties en seksualiteit. Onze school vindt het
belangrijk dat kinderen actief leren over lichamelijke en relationele ontwikkeling op een manier die bij
hun leeftijd en belevingswereld past. Daarom zal de school gebruik gaan maken van het lespakket
‘relaties en seksualiteit’ ontwikkeld door Rutgers. Door les te geven over de genoemde onderwerpen
leren kinderen over hun lijf, groeien, gevoelens en relaties. Hierdoor worden ze weerbaarder en wordt
ook tegenwicht geboden aan beelden, verhalen en ontwikkelingen die zich in onze maatschappij
afspelen.
Als school kunnen wij dit echter niet alleen!
Veel ouders hebben vragen over de lichamelijke ontwikkeling van kinderen. En voor
kinderen is dat al niet anders. De ontwikkeling verloopt spelenderwijs en met ervaren,
vallen en opstaan. Het is daarbij belangrijk dat uw kind leert welk gedrag normaal is, hoe
uw kind grenzen kan aangeven en hoe het met andermans gevoelens om moet gaan.
Als school willen wij kinderen zo goed mogelijk begeleiden bij hun ontwikkeling. We
willen dat echter niet alleen. We willen u, als ouder of opvoeder, bij het onderwerp
betrekken door u uit te nodigen voor deze ouderavond.

Lees verder op de
achterzijde

De avond
De avond wordt verzorgd door een medewerker van GGD HM. Bij deze avond zal ook he team
aanwezig zijn.
We willen er een interactieve avond van maken waarin ruimte
en tijd is om met elkaar in gesprek te gaan. Onderwerpen die
aan bod komen zijn de lichamelijke, relationele en seksuele
ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar, lokale cijfers en
wat u thuis als ouder kunt doen om uw kind te ondersteunen.
Daarbij kunt u van gedachten wisselen met andere ouders en
kennismaken met het thema via interactieve werkvormen.
Tijdens de avond (of achteraf) kunt u vragen stellen.

Aandacht voor relaties en seksualiteit op school
Tijdens de avond wordt ook besproken hoe lichamelijke en relationele ontwikkeling op school aan de
orde zal komen. Zo krijgt u een beeld van wat de school in welke groep gaat doen.

Alle ouders van groep 1 tot en met groep 8 zijn van harte welkom!
U komt toch ook?
In verband met de opzet van de avond en de voorzieningen, is het fijn als u dit alvast aan ons door wilt
geven. Wilt u deze aanmelding daarom uiterlijk maandag 26 september inleveren bij de leerkracht van uw
kind?

Met vriendelijke groet, mede namens het team, Hans Venema

==========================================================================

Aanmelden voor ouderavond ‘relaties en seksualiteit’
Naam zoon en/of dochter:
Naam ouder(s):
Aantal personen voor ouderavond ‘relaties en seksualiteit’:

Groep:

