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Agenda
20 november
21 november
26 t/m 30 november
27 november
4 december
5 december
20 december
20 december
21 december
24 december t/m 4 januari
13 februari

Ouderavond groep 7 en 8 over Mediawijsheid
Studiedag (kinderen vrij)
Facultatieve oudergesprekken op uitnodiging
Schoentje zetten gr 1 t/m 4 om 18.00 uur
14.45 uur surprise tentoonstelling
Sintviering
Kerstlunch
Kerstdienst in de avond
Kinderen om 12.00 uur uit
Kerstvakantie
Studiedag (kinderen vrij)

Facultatieve oudergesprekken
Deze maand staan de facultatieve oudergesprekken gepland. Dat wil zeggen dat de leerkrachten de ouders
uitnodigen die ze graag even willen spreken. Dat kan allerlei redenen hebben: Uw kind is net nieuw op
school, uw kind zit niet lekker in zijn vel, uw kind heeft iets anders nodig dan het reguliere aanbod, leerkrachten willen met ouders even terugkomen op gemaakte afspraken, noem maar op.
Er komt dit keer dus geen bord op het plein, u wordt uitgenodigd. Wordt u niet uitgenodigd maar heeft u
toch behoefte aan een gesprek? Neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind.
De gesprekken blijven 10 minuten gesprekken. Zorggesprekken worden op een ander moment gepland.

Verleersafspraken
Van de week was er weer een mail:
We hebben al vaak contact gehad met elkaar over het parkeren door ouders voor onze uitrit in de D' Aulnis de
Bourouilllaan 2.
Afgelopen week moesten we opnieuw wachten op de bestuurder van een auto 'die alleen maar even een kind moest
brengen'. Gelukkig gebeurt dit niet al te vaak meer, mede omdat we meteen naar buiten gaan op het moment dat
we in de gaten hebben dat iemand zijn auto voor de uitrit wil parkeren.
Ik heb contact opgenomen met de politie. Het is duidelijk dat dit gedrag 'verbaliseerbaar' is. Op advies van de politie zal ik nog een bordje plaatsen bij de uitrit, Alhoewel dat eigenlijk overbodig is.
Vanaf nu sturen wij foto's van de fout geparkeerde auto's naar het meldpunt van de politie, waarop de politie verder actie kan ondernemen. Bij grote overlast voor ons, bellen we direct naar de politie.
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We kunnen als school niet anders dan de afspraken duidelijk op een rij zetten:
 Niet parkeren voor uitritten
 Niet parkeren bij Schmidt en Koelewijn (winkel aan de overkant)
 Niet stilstaan ter hoogte van het schoolhek
 De verkeersbrigadiers en hekwachten respecteren
We weten allemaal dat er in het verkeer altijd mensen zijn die er voor kiezen zich niet aan de gemaakte regels
te houden. Dat geldt ook voor onze schoolafspraken m.b.t parkeren.
Wij geven onderwijs en zijn geen politieagenten. We kunnen slechts, en we hopen dat u als ouders ons daarbij helpt, ouders op ongewenst parkeergedrag aanspreken. Het is fijn als u ouders die onjuist parkeren even
aanspreekt. Met elkaar blijven we ons best doen!

Ouderavond voor groep 7 en 8
Gisteren was de eerste avond over mediawijsheid voor kinderen van groep 7 en 8 en hun ouders. Wat was het een leuke
en informatieve avond!
Het cabaret nodigde uit om met de kinderen in gesprek te
gaan over allerlei opvoedsituaties die betrekking hebben op
het gebruik van social media. Wat konden de kinderen daar
wijs over meepraten!
Zelf heb ik de volgende punten meegenomen:
 Kinderen moeten het internetgebruik leren, net zoals ze leren zwemmen , fietsen ed. Verbieden heeft
dus geen zin, door het internet te gebruiken leren ze.
 U vraagt vast weleens aan uw kind; hoe was het op school ? Die vraag kunt u ook aan uw kind stellen als ze op internet zijn geweest. Hoe was het op internet? . Door het gesprek aan te gaan kun je
kinderen helpen in het maken van keuzes.
Er waren nog veel meer mooie voorbeelden en eye-openers. Ouders van groep 7 en 8 kunnen nog opgeven
voor de avond van 20 november. Er zijn nog een paar plaatsen!

Sinterklaas
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Schoen zetten
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn uitgenodigd om de schoen bij ons op de KWS
te komen zetten (onder begeleiding van de ouders). Dit gaat gebeuren op dinsdag
27 november om 18.00 uur. We verzamelen uiterlijk 18.00 uur in de gymzaal.
Wees op tijd, want dan begint het Sinterklaasjournaal. Daarna zingen we sinterklaasliedjes en zetten de kinderen hun schoen. Zorg er dus voor dat uw kind een schoen meeneemt (liefst
met naam) We sluiten af met drinken en wat lekkers. Het duurt ongeveer tot 18.30 uur.
Bent u verhinderd, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind.
Het is echt een feest voor groep 1 t/m 4. Wilt u oudere en jongere broertjes en zusjes thuis laten?
Lootjes trekken
De groepen 5 t/m 8 gaan maandag 19 november lootjes trekken. Het bedrag waarvoor een cadeautje gekocht mag worden is 3,50. Het cadeau zit natuurlijk verstopt in een zelfgemaakte surprise en er zit een geWilt u hier met uw kind(eren)
alvast over nadenken?
Ook dit jaar is er weer een surprise tentoonstelling. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 4 december vanaf
deren.
Met vriendelijke groet,
Het team van de Koningin Wilhelmina School.
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