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Agenda
22 t/m 26 oktober
29 oktober
4 november
15 of 20 november
21 november
26 t/m 30 november
5 december

Herfstvakantie
Studiedag (kinderen vrij)
Schoolkerkdienst in de Paaskerk
Ouderavond groep 8 over Mediawijsheid
Studiedag (kinderen vrij)
Facultatieve oudergesprekken
Sintviering

Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag zijn we in de school gestart met de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema 'Vriendschap, kom erbij!'.
De komende week zal er extra stil worden gestaan bij de Kinderboekenweek in de klassen. Via de groepsnieuwsbrief leest u daar meer over.
Schoolbreed willen we graag een kinderzwerfboekenkast (www.kinderzwerfboek.nl) maken. In de hal van de
onderbouw en in de gang boven wordt een kist geplaatst waar de kinderen boeken mogen neerzetten. Deze
boeken worden voorzien van een speciale 'zwerfboeken-sticker'. Een ander kind mag dit boek dan mee naar
huis nemen om te lezen. Wanneer het boek uit is mag het boek weer in de kast gezet worden óf in een andere zwerfboekenkast elders in Nederland geplaatst worden.
Mocht uw kind thuis boeken hebben die niet meer gelezen worden, dan mag uw kind deze mee naar school
nemen en bij de groepsleerkracht een sticker halen.

Vreedzame school
Vanaf de start van het schooljaar worden de lessen van de Vreedzame School weer structureel ingezet. In het
eerste blok hebben we iedere week een les gegeven, om samen met de (nieuwe) leerkrachten en de groep te
werken aan groepsvorming en een positief sociaal klimaat. Daarbij is het belangrijk dat de leerlingen zich
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mede verantwoordelijk voelen.
In het tweede blok leren de leerlingen hoe ze zelf, zonder tussenkomst van de leerkracht, een conflict op
kunnen lossen. We gaan daarbij in op de verschillen tussen een conflict en een ruzie. Ook oefenen we met
het oplossen van een conflict d.m.v. rollenspel.
Dit tweede blok zal voor de herfstvakantie worden afgerond.
Na de herfstvakantie start het derde blok; we hebben oor voor elkaar.

Ouderavond voor groep 8
Op 15 en 20 november is er voor alle groep 8 leerlingen in
Baarn een ouderavond over mediawijsheid. Deze avond is bedoeld voor de leerling in aanwezigheid van één ouder.
De avond is door de scholen in samenwerking met de gemeente georganiseerd.
De kinderen en de ouder zullen via een mail uitgenodigd worden om in te schrijven.
Het wordt een interessante, grappige en informatieve avond. Een avond uit met uw kind die u echt niet
moet en wil missen!
De uitnodiging volgt dus nog maar zet alvast één van de avonden in uw agenda!!

Ouderbijdrage
Wat ontzettend fijn dat de oproep van vorige week zoveel betalingen heeft opgeleverd. Dank daarvoor!
Deze week is de laatste week dat de vraag naar de ouderbijdrage in de Nieuwsbrief staat.
Na de herfstvakantie zal ik de nog niet betalers persoonlijk benaderen.
Is het bedrag te hoog of komt het nu niet uit om te betalen laat het mij dat dan weten. Er is veel mogelijk!
ireen.vanderstoep@kws-baarn.nl
Kunt u
ag toevoegt.
Meldt u dan even bij de betaling: met solidariteitsbijdrage. Met dit bedrag kunnen we gezinnen helpen die
rond moeten komen van een minimuminkomen.
Hoe?
- per kind
- voor het overblijftoezicht).
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL86RABO0304703540 t.n.v. Koningin Wilhelminaschool iz. Ouderraad. Vergeet hierbij niet de naam en groep van uw kind te vermelden.

40
Met vriendelijke groet,
Het team van de Koningin Wilhelmina School.
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