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Wist u dat...

De Gouden
Weken...
De eerste weken van het schooljaar zijn de Gouden
Weken. In deze belangrijke eerste weken is kennismaking en groepsvorming erg belangrijk. De
groepen doen spelletjes om elkaar beter te leren
kennen, maken groepsregels en schoolregels met
elkaar en de groepsdynamiek wordt gevormd.
Daarnaast hebben we als school 5 belangrijke basisregels die in de Gouden weken geïntroduceerd
worden in de klassen. Iedere week staat een regel
centraal en leren de kinderen hiermee omgaan.
Deze regels zijn:

Voor iedereen die leren wil, zijn we op de
gangen stil.

In de school of op het plein, iedereen mag
zichzelf zijn.

Iedereen hoort erbij; u, ik en jij.

Opgeruimd en
schoon is hier heel
gewoon.

Heeft iemand soms
verdriet? Help hem/
haar dan als je dat
ziet.
Deze regels zijn de basis
voor een goede en
respectvolle omgang met
elkaar.

AGENDA
Vanaf 9-9

Kennismakingsgesprekken

15-9

Prinsjesdag: alle leerlingen vrij

17-9

Schoolfotograaf

23-9

Studiedag: alle leerlingen vrij

30-9

Start kinderboekenweek

5-10

Voorstelling Kinderboekenweek

… lezen super belangrijk is voor de algemene ontwikkeling voor kinderen? Ook voorlezen aan jonge kinderen is een belangrijke voorbereiding voor
actief luisteren, woordenschatontwikkeling, taalen spraakontwikkeling.
… kinderen tot 16 jaar gratis boeken kunnen lenen bij de bibliotheek? U hoeft alleen maar naar
de bieb om uw kind aan te melden en leuke boeken te lenen.
… Juf Jolanda reeds met zwangerschapsverlof is
en juf Najima bijna met zwangerschapsverlof
gaat?
… dat de plusklassen weer gestart zijn en we verschillende nieuwe materialen hebben aangeschaft om de lessen nog verder uitdagend te maken? Juf Najima wordt vervangen tijdens haar
verlof door juf Matty.
… we Snappet hebben aangeschaft waardoor kinderen steeds meer en vaker op eigen niveau digitaal kunnen werken.
… we digitaal en schriftelijk werken vooral willen
afwisselen omdat de motoriek van kinderen ook
heel belangrijk is en anders kinderen bepaalde
vaardigheden gaan missen?
… Vanessa Warffemius onze maatschappelijk
werkster is? En u bij haar terecht kan voor vragen
over opvoeding, zorgen over uw kinderen, contact met andere instanties zoals CJG etc. Mocht u
haar willen bereiken kan dan via mail:
v.warffemius@smw-basisschool.nl Of via tel:
06-39431544 .
… juf Greetje de vertrouwenspersoon op de
Vlierboom is? Mocht u vragen of zorgen hebben
over de ontwikkeling van uw kind kunt u altijd
een gesprek met haar aanvragen. Juf Greetje
doet tevens gesprekken met kinderen over thema’s als rouw en verlies, scheiding of emoties.
Op maandag is zij uitgeroosterd om haar werk als
vertrouwens persoon
te doen.
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