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Prima start
Maandag 21 augustus zijn alle kinderen weer vol enthousiasme aan het nieuwe
schooljaar begonnen. De juffen en meester hadden ook veel zin om te beginnen.
We gaan er met z’n allen een heel fijn jaar van maken.

Informatieavond
Op donderdagavond 14 september zal de jaarlijkse informatie- en ouderavond
van Onder de Wieken worden gehouden. De leerkrachten geven informatie over
de methodes en over hoe er in de groepen gewerkt wordt. Er zal door leerlingen
van groep 8 ook een presentatie worden gegeven over het daltononderwijs bij
ons op school. Daarna zal de jaarlijkse ouderavond worden gehouden. De
ouderraad en de medezeggenschapsraad vertellen hierbij wat zij het afgelopen
jaar gedaan hebben. U kunt uw vragen aan hen stellen.
Tijdens deze ouderavond zullen ook de verkiezingen zijn voor de ouderraad en
de medezeggenschapsraad.
Omgekeerde 10-minuten gesprekken
In de week van 4 september zullen de omgekeerde 10 minuten
gesprekken worden gehouden. In dit geval praat u over uw kind, hoe de
gezinssituatie is, mogelijke allergieën, interesses en hoe wij uw kind het
beste kunnen ondersteunen en uitdagen. U ontvangt hiervoor via de
leerkracht van uw kind een uitnodiging.

Voor de agenda:
- 4 t/m 8 september
Omgekeerde 10 minuten
gesprekken
- 14 september
Informatie- en
ouderavond

Bezoek collega’s uit Zuid-Korea
Daltononderwijs staat wereldwijd op de agenda. Na Amerika, Nederland,
Polen, Tsjechie, Duitsland, Spanje en Ghana zijn nu ook de Aziatische
landen bijzonder geïnteresseerd in het daltononderwijs. Zij geven nog op
zeer traditionele manier les. Alle kinderen zijn tegelijkertijd op hetzelfde
niveau bezig met rekenen, lezen, taal enzovoort. Afgelopen dinsdag
kwamen er 4 leerkrachten uit Cheongju bij ons op school kijken hoe wij
bezig zijn met onze leerlingen. Zij vonden het prachtig te zien dat de
leerlingen veel met elkaar bezig waren en met de doelen, die voor hen zijn
vastgelegd. Zij nemen vooral het pedagogische en sociale mee naar ZuidKorea.
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School Maatschappelijk Werk
Onze school maatschappelijk werkster is Marijke Kienhuis. Vandaag kregen wij bericht dat zij op donderdag
7 september hier weer begint. Zij is bereikbaar via: m.kienhuis@kwadraad.nl of via haar mobiel:
06-40 23 03 82
Schoolmaterialen
Wij hebben vorig schooljaar opgemerkt dat er erg slordig wordt omgegaan met het materiaal dat de
leerlingen van ons krijgen (boeken, (vul)pennen, kleurdozen en tablets). Omdat wij vrij lang moeten doen
met deze materialen hebben wij besloten hier beter op te letten en de kinderen hierop aan te spreken als
het mis gaat. In onze schoolgids staat vermeld dat materialen die kapot gaan, op u verhaald zullen worden.
Wij gaan hier dit schooljaar dus beter op letten.
Studiedagen team
Dit schooljaar zullen wij 4 studiedagen hebben. Drie ervan zijn nog niet bekend, maar we zullen u dit zo
spoedig mogelijk laten weten. De enige dag die vast staat is 5 februari 2018.
Schoolgids
De schoolgids voor het schooljaar 2017-2018 staat digitaal op onze website. Wij willen namelijk zo min
mogelijk papieren versies uitgeven. Als u interesse heeft voor een papieren versie kunt u deze vragen bij
Ingrid Monnee.
Hoofdluis
Na elke vakantie wordt er door enkele moeders gecontroleerd op hoofdluis. Deze keer waren er geen
kinderen met hoofdluis. Alle kinderen hebben een luizenzak gekregen. Als deze kapot gaat kunt u bij
Ingrid Monnee een nieuwe aanschaffen. Ze kosten € 2,00 per stuk.
Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u natuurlijk altijd binnen komen om hierover te praten. Ingrid
Monnee werkt van maandag tot en met donderdag. Gaat het over uw kind en wilt u een gesprek met de
leerkracht dan is dit ook altijd mogelijk na schooltijd.
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