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Wij feliciteren Filip, Nazir en Julia met hun verjaardag.
Schoolregels
Dat wij op de Schatkamer schoolregels hebben is niet
nieuw natuurlijk. Om het fijn en gezellig te hebben en
te houden zijn er regels en afspraken nodig.
We merken dat wij als leerkrachten veel
waarschuwingen en kansen geven. Daarnaast wordt er
veel met de kinderen gesproken over hun gedrag als
het even niet lukt bij een kind om zich aan de afspraken
te houden. Daar gaat veel tijd en energie van de
leerkrachten inzitten en deze tijd kunnen ze goed en
beter gebruiken voor instructie en begeleiding tijdens
de lessen. In elke groep op eigen niveau wordt hier
momenteel veel aandacht aan besteed. In de lagere
groepen hebben de kinderen de regels uitgebeeld en
deze als afbeelding bij de regels gehangen. De regels
komen voort uit de standaard waarden en normen, dus
wij gaan ervan uit dat de kinderen er zich aan zouden
moeten kunnen houden. In de afbeelding hiernaast
staan de basisregels zoals ze ook in de klassen hangen.
Misschien leuk om uw kind er over te laten vertellen.
Kwink
We zijn begonnen aan les 2 van KWINK. De kwink van
de week is: ‘’Kom erbij’’ voor de onderbouw, ‘’Prettige
groep, doe het samen!’’ voor de middenbouw en
bovenbouw. Wij vinden het belangrijk dat het
groepsklimaat binnen de groep goed is zodat een ieder
kind zich kan ontwikkelen en zich veilig voelt in de klas.
De komende twee weken zullen wij aandacht geven aan dit thema.
Informatie over Kwink kunt u vinden op www.kwink.nl
Parro
We gaan ervan uit dat het bij iedereen gelukt is om de Parro-app te instaleren.
Hierop wordt veel informatie gezet over allerlei zaken die met de klas te maken
hebben. Binnenkort kunt u zich inplannen voor de ontwikkelgesprekken. Dat
doen wij dus niet meer via briefjes maar via Parro.
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Foto”s
Op woensdag 11 september is de schoolfotograaf op school geweest.
Binnenkort ontvangt u van ons een code waarmee u op de site van de fotograaf de foto’s van uw
kind kan bestellen.
Informatiemarkt
Wat was er een grote opkomst voor onze informatiemarkt vorige week.
Wat is er leuker dan dat de kinderen zelf kunnen laten zien wat ze allemaal op school doen.
Ons ontdek lokaal krijgt steeds meer vorm, met trots konden we hier al een tipje van laten zien.
Oproepje
Binnenkort gaan we weer kleding inzamelen. Gaat u binnenkort u kledingkast opruimen en kan er het
een en ander uit? Dan kunt u de kleding in een vuilniszak op school inleveren.
Wij gaan met de inkomsten die wij daarvoor ontvangen leuke activiteiten voor de kinderen
organiseren. Denk daarbij aan sinterklaas, kerst enz..

Agenda sept / okt

Wo 25 t/m vr 27 sept

Kamp

Groep 7-8

Vr 27 sept

Peuterochtend

Ma 7 okt
Ma 7 en do 10 okt

Koffieochtend
Van 8.30-9.30
Ontwikkelgesprekken

Belangstellenden met een
peuter
Alle ouders

Vr 18 okt

Studiedag

Groep 1-8
Groep 1-8 vrij
Aansluitend herfst vak

