
N i e u w s b r i e f  1 1
26 januari  2023

Agenda

7 februari
Rapport gr. 3-8 mee

8-9 februari
Inschrijven
gesprekken

13-16 februari
rapportgesprekken/
adviesgesprekken

16 februari
Carnaval

20-24 februari
Voorjaarsvakantie

Alle geplande
activiteiten kunt ook
vinden op de website

Bijlagen
● Typetuin

In deze nieuwsbrief
- Rapportgesprekken/advies

groep 8

S C H O O L
Geplande activiteiten

➔ Rapportgesprekken 3-7/adviesgesprekken gr. 8: Op 7 februari
ontvangen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun rapport. In de week
daarna staan de rapportgesprekken 3-7 en de adviesgesprekken groep 8
gepland.
Op woensdagmorgen 8 februari wordt de gespreksplanner van Parro
opengezet voor ouders/verzorgers met meerdere kinderen. Op 9
februari voor de andere ouders/verzorgers. Op vrijdag 10 februari om
12.00 uur wordt de planner gesloten.

➔ Kwink: In de onderbouw is het de afgelopen weken gegaan over
vriendschap en in de midden- en bovenbouw ging het over pesten.
In elke klas komt helaas pestgedrag voor. Tijdens pestsituaties in de klas
of op het schoolplein zijn verschillende rollen te onderscheiden. De
toeschouwers vormen een grote groep die denken geen onderdeel te
zijn van het pesten omdat zij er niet aan meedoen. Maar juist die groep
kan een belangrijke rol spelen door wél iets te doen wanneer ze zien
dat er gepest wordt. Zoals bijvoorbeeld opkomen voor het gepeste kind
of hulp inschakelen. Kinderen die weten dat ze iets kunnen doen als ze
zien dat er gepest wordt, dragen bij aan het tegengaan van pesten en
zorgen er zo voor dat het slachtoffer zich gesteund voelt. Ze kunnen
voor elkaar opkomen en staan zo voor een groep waarin pesten
bespreekbaar is.

Op onze school is Eliane Schout de coördinator sociale veiligheid. Hier
kunnen ouders/ kinderen/ leerkrachten terecht als er signalen zijn van
pesten. Zij inventariseert de signalen en bespreekt die bij zorgen met
het team en/of de directie/ intern begeleider.
Aan het begin van het schooljaar doet zij altijd een rondje in de klassen
zodat kinderen ook weten dat ze bij haar terecht kunnen. Natuurlijk kan
dit ook altijd bij de eigen leerkracht.
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K I B E O

Peutergroep Jan van Schengen/BSO
➔ Na de start van het thema ‘Wat heb je aan?’ gaat we naadloos over in het carnavalsgebeuren samen

met de kleutergroepen (o.a. knutselen en carnaval vieren).

OVERIGE INFORMATIE
➔ Kinderdisco: Vrijdag 3 februari 16.00-17.00 uur. Leeftijd 5 t/m 12 jaar. Entree € 5,00 (inclusief zakje

snoep en beker drinken). Geen kaartverkoop aan de deur. Vooraf bestellen kan t/m 1 februari via
info@dance-xl.nl

➔ Boekenmarkt Nisse: Zaterdag 4 februari 11.00 - 15.00 uur, Mariakerk (Dorpsplein).
Kinderprogramma met knutselen en een voorleeshoek.

➔ Bakkers klaar? Bakken maar!   
Het is namelijk tijd voor alweer de vierde editie van Heel
Borsele Bakt! Dit keer is het niet online maar offline, in
een dorpshuis in de gemeente. Het gaat dus niet alleen
om hoe je baksel eruit ziet, maar ook om de smaak!

Dit jaar is het thema digitaal, iets waarbij heel veel
mogelijk is! Van bitcoinkoekjes tot een iPadtaart, van
virussen tot echte Cookies op een website, alles is
mogelijk, zolang jij de uitleg van je baksel maar kan
geven!

22 februari in dorpshuis D’n Ostpit

15:00-16:00 baksel inleveren

16:15 de prijsuitreiking

Geef je op via: heelborselebakt@gmail.com of stuur
een dm op insta @jongerenraadborsele

Vermeld bij je opgave je naam, leeftijd, waar je
vandaan komt en geef ook aan of je alleen bakt of
met z’n 2

opgeven mogelijk t/m 18 februari

deelname tot 23 jaar

maak kans op een hele leuke prijs!

➔ Typelessen Typetuin groep 6 t/m 8: Zie bijlage.
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