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Agenda

24 - 28 oktober
Herfstvakantie

7 november
Studiedag lkr. 1-2

Leerlingen groep 1-2
vrij

(Let op: anders dan in de
kalender vermeld)

Bijlagen
● Brief vrijwillige

ouderbijdrage
● Bons

In deze nieuwsbrief
- Opbrengst sponsorloop
- Bons
- Luizenpluizen

S C H O O L

Nieuwtjes
➔ Sponsorloop: Vorige week kwamen de laatste envelopjes met geld

binnen. Juf Trudy is er vrijdagmiddag nog eens goed voor gaan zitten en
kwam toen met het totaalbedrag van € 3936,20. Dat is toch wel een
ongelooflijk compliment waard richting alle kinderen (en uiteraard
ouders en verzorgers).
We hebben samen met de MR besloten om € 1000 te schenken aan het
goede doel Imani. Namens Prisma scholengroep gaat er dan meer dan
€ 12.000 naar deze organisatie die zorgt voor verlaten kinderen in Kenia
(onderwijs, zorg, voeding en onderdak). Het overige deel van het
bedrag gaan we gebruiken om de schoolpleinen aan te pakken.

➔ Vrijwillige ouderbijdrage: Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de
brief voor de vrijwillige ouderbijdrage.
De controle van de kascommissie betreffende de financiën van
afgelopen jaar heeft intussen plaatsgevonden. De goedgekeurde
stukken kunt u terugvinden op de website bij ‘Ouderparticipatie’.

➔ Leerlingenraad: Na de verkiezingen in groep 5a is de leerlingenraad
weer compleet. De leden hieronder op de foto v. l.n.r zijn: Simone,
Lieke, Thijs, Dex, Maud en Jill.
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Geplande activiteiten
➔ Naschoolse activiteiten Bons: In overleg met de gemeente, het bestuur van de voetbalvereniging en

de drie Heinkenszandse scholen, is besloten tot een geheel andere opzet van de naschoolse
activiteiten. In de herfstvakantie vinden de eerste activiteiten plaats, zie hiervoor de flyer (bijlage).
Opgeven via https://www.naarbons.nl/

➔ Luizenpluizen: Uit een enquête gehouden tijdens de kennismakingsgesprekken, blijkt dat een
meerderheid van ouders/verzorgers (60%) de controle op hoofdluis na een vakantie nodig acht.
De leden van de werkgroep luizenpluizen hebben echter aangegeven nog een vijftal ouders nodig te
hebben om iedere woensdag na een vakantie de controle goed en binnen redelijke tijd uit te kunnen
voeren. De kans bestaat dus dat na de herfstvakantie niet meer op school gecontroleerd wordt op
hoofdluis.
U kunt zich aanmelden voor deze werkgroep door een berichtje te sturen naar
janvanschengen@prisma-scholen.nl

➔ Kwink: Duidelijk communiceren. Het klinkt zo makkelijk, maar in de praktijk is dat niet altijd zo. Er
kunnen allerlei misverstanden ontstaan doordat kinderen niet goed luisteren naar elkaar, niet
begrijpen wat er bedoeld wordt of er zonder nadenken gereageerd wordt. Dit kan leiden tot
negatieve communicatie en veel emoties, wat soms escalaties tot gevolg kan hebben. Als kinderen
duidelijk communiceren, nemen de emoties niet zomaar de overhand, wat bijdraagt aan een
positieve sfeer in de groep.

De afgelopen week en de week na de herfstvakantie zal dit het onderwerp zijn bij de Kwinklessen.

Onderbouw: Afspraak maken? Denk even na!

Middenbouw: Zeg duidelijk wat je wil!

Bovenbouw: Zeg wat je verwacht!

➔ Informatie naar ouders/kennismakingsgesprekken: Dit jaar een andere opzet voor wat betreft het
delen van informatie over de verschillende groepen en de kennismakingsgesprekken vanaf groep 5.
Vooral uit de laatstgenoemde genoemde groepen ontvingen wij signalen dat het kijkje nemen in de
klas aan het begin van het schooljaar toch wel gemist werd. Dat nemen wij zeker ter harte en zullen
onze opzet voor komend schooljaar hierop aanpassen.
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K I B E O

Peutergroep Jan van Schengen/BSO
➔ Thema ‘regen’: Na de herfstvakantie staat het thema ‘regen’ op het

programma. Heel erg interessant, maar wel te hopen dat we de boel toch
een beetje droog kunnen houden.

OVERIGE INFORMATIE

➔ Tijd voor de fietsverlichtingscheck!: Herfst en winter staan gelijk aan donkere dagen, met vaak
regenachtig weer. Kinderen hebben vaak niet in de gaten dat ze zonder verlichting en reflectie pas

op het allerlaatste moment zichtbaar zijn voor andere weggebruikers.
U kunt als ouder helpen door ervoor te zorgen dat uw kind op pad gaat met een fiets
met goed werkende verlichting en reflectie. Daarnaast kunt u reflecterend materiaal
aanbrengen op tassen en kleding. ➢ Geef zelf het goede voorbeeld, uw kind doet u
na! Zorg dus dat ook uw eigen fiets helemaal in orde is. Hier moet u op letten

➔ Gevraagd: Sokjes voor kleuters, zo nu en dan nodig bij een verschoning.

Mr. Dr. Meslaan 8, 4451 AK Heinkenszand  0113-562172, janvanschengen@prisma-scholen.nl, www.janvanschengen.n

mailto:janvanschengen@prisma-scholen.nl
http://www.janvanschengen.nl

