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- Parro: veelgestelde vragen

S C H O O L
Onderwerp: kennismakingsgesprekken.

Aan alle ouders/ verzorgers van de kinderen van de Jan van Schengenschool,

Al een aantal jaren houden we aan het begin van het schooljaar een
oudervertelgesprek.
Het doel van een oudervertelgesprek is om een goede samenwerking op te zetten
tussen ouders en school, wat de ontwikkeling van uw kind(eren) ten goede zal komen.

Omdat we merken/zien dat het goed is om kinderen mee te nemen in afspraken/
afstemming met ouders, willen we dit schooljaar de kinderen vanaf groep 5
uitnodigen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. We hebben de naam daarom ook
veranderd in ‘kennismakingsgesprek’.

De kennismakingsgesprekken vinden plaats in week 40 (3 oktober tot en met 7
oktober) en zullen 10 minuten duren.
Het is aan u als ouder of u het fijn vindt om uw kind mee te nemen. U kunt er ook voor
kiezen om uw kind b.v. 5 minuutjes mee te laten praten en dan nog even met de
leerkracht apart te zitten.

Het wordt een open gesprek waarin we samen gaan kijken wat we dit jaar willen
bereiken en hoe wij daar als school en u als ouder een positief effect op kunnen
hebben. Staan onze neuzen dezelfde kant op?! U kunt natuurlijk vooraf al met uw kind
bespreken wat u wilt vertellen aan de juf, maar u hoeft niets van tevoren in te vullen.

Vanaf dinsdag 27 september kunnen ouders met meerdere kinderen op school
inschrijven bij de betreffende leerkrachten via Parro. Zo kunt u zelf kijken of u tijden af
kunt stemmen. Laat even 10 minuten tussen 2 groepen open in verband met uitloop.
Vanaf woensdag 28 september zal de inschrijving open staan voor de overige ouders.
Vrijdag 30 september om 12.00 uur sluit de inschrijving.

Met vriendelijke groeten,

Team Jan van Schengenschool
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➔ Veilige school: Onze school wil graag een veilig leer- en werkklimaat bieden waarin de leerlingen,
ouders en het personeel zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de
school.

Eliane Schout is op onze school verantwoordelijk voor het borgen en bevorderen van de
veiligheid op onze school en geeft advies. Ook  is zij het aanspreekpunt voor leerlingen,
ouders en collega’s die ontevreden zijn over school wat betreft pestsituaties. Samen met
hen wordt de pestsituatie in kaart gebracht en wordt er  gezocht naar een oplossing. Ook
nazorg en eventueel verwijzen horen tot de taken.
Aan het begin van het schooljaar komt zij in de groepen 4 tot en met 8 om aan de
leerlingen te vertellen wat haar functie is.

➔ Parro: Veel gestelde vragen van ouders over het gebruik van Parro; klik op deze link.

➔ Oudernieuws Kwink: Het is belangrijk om elkaar de ruimte te geven zodat
er een veilige groep ontstaat. Dat doe je door rekening met elkaar te
houden door bijvoorbeeld op je beurt te wachten, de ander te laten
uitpraten en je spullen te delen. Ook andere groepsafspraken zijn
belangrijk voor een veilige groep. Duidelijke afspraken zorgen voor rust en
een fijne sfeer. Als je samen afspraken maakt, weet iedereen precies wat er
nodig is om op een fijne manier met elkaar om te gaan. Deze en volgende
week zullen de leerlingen activiteiten doen om elkaar nog beter te leren
kennen. Welke ruimte mag en kan je geven aan elkaar.

Onderbouw: Fijne groep? Wacht op je beurt en deel samen de spullen!

Midden- en bovenbouw: Kies voor een veilige groep: geef elkaar ruimte!

Geplande activiteiten
➔ Sponsorloop: Dinsdagmorgen 27 september voor het goede doel en opknappen van het schoolplein.

Vandaag gaat verdere informatie op papier mee met de kinderen.
➔ Kinderboekenweek: Opening op woensdag 5 oktober.

K I B E O

Peutergroep Jan van Schengen/BSO
➔ Thema kinderboekenweek: Het thema van de  kinderboekenweek is Gi-ga-groen! Hoewel de start

pas over twee weken is, zijn we al begonnen met het schilderen van de boom die in de hal moet
komen.
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OVERIGE INFORMATIE

➔ JOGG Borsele: Workshop ‘Gezond en lekker in de
supermarkt’ voor ouders van kinderen van 0 - 6 jaar.

➔ Open dag muziekschool: Zaterdag 8 oktober.

➔ MEC - Workshop Natuurouders: 12 en 13 oktober
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