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SiS-regels
Zoals u van ons inmiddels gewend bent volgen nu de SiS-regels voor de
komende weken:
Onderbouw:
- Lachen is fijn, maar uitlachen doet pijn.
- Kun je het samen niet oplossen, kom dan naar de juf.
Bovenbouw:
- We gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
- Als we er samen niet uitkomen, vragen we hulp aan de leerkracht.
Bags2School
Op maandag 9 oktober kunt u weer uw schone kleding, schoenen (per paar aan
elkaar geknoopt of met tape), lakens, dekens, gordijnen, handdoeken,
knuffelbeesten, handtassen en riemen inleveren. We hopen weer een enorme
berg zakken te ontvangen.
Wilt u erop letten dat kapotte kleding, afgeknipt materiaal, lappen, matten,
tapijten, kussens, dekbedden en matrassen niet in de zakken mag zitten?
Alvast bedankt voor uw inbreng.
Informatieavond
Tijdens de algemene informatie- en ouderavond heeft u veel informatie
van de leerkrachten, de ouderraad en medezeggenschapsraad ontvangen.
We hopen dat u hier iets aan heeft gehad.
Trots waren de leerkrachten op Sem, Sander en Aniek, omdat zij zo
prachtig hebben verwoord waar dalton op Onder de Wieken voor staat.

Voor de agenda:
- 4 oktober
Opening KBW
- 5 oktober
Staking, alle kinderen vrij
- 9 oktober
Bags2School
- 10 oktober
Kinderboekenmarkt
- 11 oktober
Voorleeswedstrijd

Staking
Op donderdag 5 oktober zal Onder de Wieken gesloten zijn door een staking van
de leerkrachten. Zoals u in het nieuws en de kranten hebt kunnen lezen gaat
deze staking over een beter salaris en minder werkdruk. Het kabinet wil nog niet
naar de wensen van PO in Actie luisteren en daardoor zijn heel veel scholen in
Nederland deze dag gesloten. We hopen op uw begrip. Meer informatie over de
actie vindt u op: https://www.pofront.nl/
Deze week heeft u een brief over de actie ontvangen.
Kinderpostzegels
Op woensdag 27 september zullen de leerlingen uit groep 7 en 8
meedoen aan het verspreiden van Kinderpostzegels. Zij zijn deze dag om
12.00 uur uit om te kunnen starten met de verkoop van deze zegels en
kaarten. Het motto is “Voor kinderen door kinderen”. Met de opbrengst
worden kinderen geholpen, in Nederland en in het buitenland.
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Kinderboekenweek
Op woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “Gruwelijk Eng”. Alle kinderen
mogen deze dag verkleed in dit thema naar school toe komen. Verder zullen wij weer een
Kinderboekenmarkt in school houden op 10 oktober en een voorleeswedstrijd op 11 oktober. Op vrijdag 13
oktober kunt u in de groep van uw kind kijken waar allemaal aan is gewerkt van 12.00 uur tot 12.15 uur.
Gezonde Schoolplein
Deze week is de week tegen pesten. Sjerp de Vries van Wageningen Environmental Research heeft
onderzoek gedaan op de scholen, die een Gezond Schoolplein hebben gerealiseerd: “Na de herinrichting
zijn er volgens de kinderen minder ruzies en pesterijen op het plein dan daarvoor. Ook zien ze minder
kinderen aan de kant staan. Dit is waarschijnlijk vooral te danken aan de grotere variatie die de nieuwe
pleinen bieden. Het betere sociale klimaat op het plein lijkt door te werken op het emotionele welzijn van
de kinderen. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met die van eerder soortgelijk onderzoek dat we
gedaan hebben naar groene schoolpleinen in Rotterdamse achterstandsbuurten. In dit nieuwe onderzoek
hebben we ook gekeken naar de mate van lichamelijke activiteit van de kinderen op het plein. De
resultaten hiervoor verschillen nogal van school tot school; alleen op de twee scholen met de meest
ingrijpende herinrichtingen lijkt er sprake van een lichte toename van lichamelijke activiteit. De
onderzoeksgegevens zijn op school op te vragen.
Leerlingenraad
Op 20 september is de eerste vergadering geweest met de nieuwe leerlingenraad. Leenke heeft de
kinderen bij elkaar geroepen en zal binnenkort de poster van de leerlingenraad weer terug hangen in
de hal. We hopen natuurlijk dat zij weer goede ideeën hebben voor onze school.

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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