19 september 2014

Interne contactpersonen

Thema godsdienst/levensbeschouwing: WOORD

Afgelopen woensdag zijn de interne contactpersonen,
Lieneke Roberts (moeder van Jules en Hannah ten
Hoonte) en Astrid Leenhouwers (leerkracht groep 5), in de
groepen 3 tot en met 8 geweest om zich voor te stellen en
te bespreken wanneer de interne contactpersonen
benaderd kunnen worden. Ouders, kinderen en
leerkrachten kunnen bij de interne contactpersonen
terecht met hun klachten en/of problemen als de gewone
procedure is vastgelopen (gesprek met leerkracht,
schoolleiding en/of bevoegd gezag). De interne
contactpersoon verwijst mensen naar instanties of
personen (b.v. schoolmaatschappelijk werk, externe
vertrouwenspersoon van de stichting) waar zij terecht
kunnen met hun klacht/probleem. Er hangt een
brievenbus van de interne contactpersonen op de groene
muur bij de grote trap, tegenover de toiletten van de
groep van Joy. Ouders en kinderen die een gesprek willen
kunnen dat middels een briefje aangeven (vergeet niet de
afzender en eventueel de klas te vermelden). Persoonlijk
aanspreken of telefonisch contact opnemen kan natuurlijk
ook.
----Bouwvieringen Middenbouw

Elke dag zijn we op school met taal bezig, met lezen,
schrijven en spellen. En nu gaan de komende weken de
lessen godsdienst/levensbeschouwing van onze methode
Hemel en Aarde ook nog eens over het onderwerp ‘woord’.
Met woorden benoem je de wereld om je heen, je eigen
gedachten en gevoelens. Voor alles wat je ziet, voelt, denkt
of droomt bestaat wel een woord. Woorden geven kleur aan
wat dingen, gebeurtenissen en andere mensen voor je
betekenen. In de lessen verkennen we wat woorden met je
kunnen doen, wat ze kunnen uitdrukken en losmaken.
We komen heel gewone woorden tegen, fantasiewoorden,
enge woorden, scheldwoorden en religieuze woorden.
Bijna alle godsdiensten hebben ‘heilige woorden’, zoals
Amen of de woorden die bij een doop of ander ritueel
worden gezegd of gefluisterd. In het Hindoeïsme
gebruiken ze de klank “Aum” die een belangrijke rol
speelt, in de levensvisie en bij meditaties.
Met deze lessen hopen we dat de kinderen iets proeven
van de bijzondere kracht die van een woord kan uitgaan.
Het maakt hun belevingswereld weer iets groter en dat is
een mooie start van het nieuwe schooljaar.

Beste ouders/verzorgers,
hier vindt u de data wanneer de bouwvieringen dit
schooljaar zullen plaatsvinden. De eerste bouwviering is al
op maandag 22 september. Excuus dat het onderstaande
schema niet eerder in de Tierelier is geplaatst.

Wist u dat……
 Op woensdagmiddag 24 september een
studiemiddag voor het team gepland is?
 het team verder zal gaan werken aan Positive
Behaviour Support (PBS) ofwel “Goed gedrag kun
je leren?”
 de PBS-stuurgroep van plan is om over dit
onderwerp een ouderavond te plannen met als
doel u te informeren over onze werkwijze?
 wij u daarover op de hoogte houden?
 wij het fijn vinden als u (nieuwe) 06-nummers
wilt doorgeven aan de leerkracht van uw kind,
zodat wij kunnen checken of deze nummers in
onze centrale administratie staan?
 Silvia van groep 7/8 inmiddels opnieuw
geopereerd is aan haar achillespees en wij haar
beterschap wensen en mee duimen voor een
goed herstel?

Maandag 22 sep. 14.30 u.:
groep 4 van Tiny/Carla en groep 5/6 van Tisra/Femke
Donderdag 16 okt. 11.15 u.:
groep 5 van Astrid en groep 3 van Maaike/Desiree
Woensdag 26 nov. 11.45 u.:
groep 3 van Henk en groep 4 van Sandra
Vrijdag 20 maart 11.15 u.:
groep 4 van Carla/Tiny en groep 5 van Silvia/Astrid
Maandag 20 april 14.30 u.:
groep 3 van Maaike/Desiree en groep 4 van Sandra
Donderdag 11 juni 14.30 u.:
groep 3 van Henk en groep 5/6 van Femke/Tisra

-----





in groep 7 van Joy de taalregel ‘stam + t’ wel héél
visueel wordt gemaakt?
dit een idee was van Milo ter Sluijsen (en zijn
vader?)?
de kinderen deze regel nu nooit meer zullen
vergeten?

Uiteraard kunnen we dit niet zonder uw hulp!
Jaarlijks ontvangt u een verzoek om ouderbijdrage te
betalen, waarmee we deze activiteiten kunnen
financieren. Ook kunnen we uw hulp goed gebruiken bij
onze activiteiten. Wilt u (incidenteel) meehelpen of meer
weten over de ouderraad, mail dan naar:
ouderraad@degrotelier.nl
Natuurlijk kunt u ook een van ons even aanspreken!




de kidsrun (Molenhoeks Makkie) van start gaat
op 19 oktober om 9.25 uur?
wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes
voor u hebben?

-----

Spar Janssen KIDSRUN

Beste ouders,
Nu de kop van het schooljaar er af is, willen wij de
gelegenheid benutten onszelf aan jullie voor te stellen en
uitleggen wat wij dit schooljaar in de planning hebben.
De huidige ouderraad bestaat uit:
Frank Bemelmans (voorzitter), vader van Eva (uit groep
7/8)
Helene Koesen (penningmeester), moeder van Tess (7) en
Chiel (4a)
Marieke Plas, moeder van Fleur (7/8), Suzan (4b) en
Carlijn (4a)
Patricia Pulles, moeder van Carys (7/8), Evelyn (5/6) en
Liam (3a)
Susanne de Vries, moeder van Dalí (5/6)
Inge Uittenbogaard, moeder van Loes (7)
Marianne van de Kar, moeder van Friso (8b) en Bram (6/7)
Martijn Geerts, vader van Bram (6/7) en Cato (3a)
Carlijn van As, moeder van Hidde (4a) en Laus (1/2c)
Corine Peters, contactpersoon school.
Wij hebben als ouderraad een laagdrempelige brugfunctie
tussen ouders en school. Zodoende kunt u voor vragen bij
ons terecht. Wij kunnen deze dan, indien gewenst,
bespreekbaar maken bij het (management)team en
proberen tot een goede oplossing te komen.
Daarnaast organiseren wij diverse activiteiten samen met
de leraren, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest,
carnaval, de schoolfotograaf, de koningsspelen, de laatste
schoolweek en de schoolreis.

Wat werd er weer hard gerend met de Van der Valkrun op
Molenhoekdag! En de volgende dag hebben heel veel van
jullie laten zien hartstikke fit te zijn met Molenhoekdag
door heel veel touwtje te springen. Isa uit groep 8 won
deze wedstrijd bij de kinderen en heeft een wildcard
gewonnen.
Jullie willen toch ook meedoen? En met je klas de
wisselbeker winnen voor de sportiefste klas? Binnenkort
vertellen we er meer over op school. Maar schrijf je alvast
in en ga lekker trainen voor de Kidsrun van Molenhoeks
Makkie!
Kijk voor meer informatie op de site en schrijf je in op
www.molenhoeksmakkie.nl.
Spar Janssen Kidsun? MAKKIE!

Belangrijk om te weten:
-

3 oktober: volgende Tierelier Info
6 oktober: SKOMeN-dag, alle kinderen vrij

