Nieuwsbrief
Januari 2020

Even bijpraten:
Beste ouders/ verzorgers,
We zijn het nieuwe jaar weer lekker gestart en hebben mooie zaken in het
vooruitzicht! Ik ben benaderd door Mad Science en zij komen in maart een
heuse themashow op school verzorgen.
Daarnaast bieden zij onze leerlingen een naschoolse cursus wetenschap en
techniek aan! De lessen zullen tegen betaling op dinsdagen in mei– juni verzorgd worden. U kunt uw kind hiervoor aanmelden:

https://magazine.mad-science.nl/truimtelab/home/

Mirella Wilborts

Belangrijke data:
Donderdag 30 januari

alle leerlingen vrij in verband met staking

Vrijdag 31 januari

alle leerlingen vrij in verband met staking

Donderdag 20 februari

carnaval activiteiten, middag vrij

Vrijdag 21 februari

alle leerlingen vrij

Maandag 24 tot en met 28 februari

vakantie

Maandag 2 maart

alle leerlingen vrij
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Kwink
We zijn nu ongeveer op de helft van dit schooljaar en we hebben op het gebied van sociaalemotioneel leren zeker niet stilgezeten. De afgelopen weken is er in de klassen onder andere
gewerkt aan onderwerpen als: ‘wat doe ik als iemand online iets onaardigs tegen me zegt?’,
‘wanneer is iemand een goede vriend en kun je ook met twee verschillende kinderen bevriend
zijn die elkaar niet zo leuk vinden?’. De kinderen
zijn weer tot mooie inzichten gekomen.
De komende weken zullen de volgende thema’s
centraal staan:
Les 11: We leren kinderen om de rust in zichzelf
te vinden. Over: Het doen van ontspanningsoefeningen om beter met stress te kunnen omgaan.
Les 12: Zien en begrijpen hoe iemand zich voelt.
Over: Het vergroten van inlevingsvermogen
(empathie).
Les 13: Houden van en verliefdheid. Wat komt daar allemaal bij kijken? Over: De kracht van
een relatie en het omgaan met sociale druk en verwachtingen.
Les 14: Rekening houden met jezelf én met anderen kan spanning opleveren. Over: Kiezen
voor ik, jij of allebei?
Les 15: Hulp vragen (onderbouw) / Goed leren plannen om stress te voorkomen (midden- en
bovenbouw). Over: Goede keuzes maken op het juiste moment.
Wilt u meer weten over hoe er op school met Kwink wordt gewerkt?
Meer informatie vindt u hier: www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine

Vernieuwde website online

Nieuws vanuit de oudercommissie
Er staan weer leuke activiteiten op de planning:
•

Carnaval (20 februari)

•

Pasen (9 april)

•

Koningsspelen (17 april)

Als het goed is, heeft u een mailtje ontvangen
met het verzoek de vrijwillige ouderbijdrage
aan ons over te maken zodat wij activiteiten
kunnen organiseren.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.
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Verkeerscommissie
* Veilig vervoer van kinderen in de auto (Bron: school op seef)
De auto lijkt zo op het oog een veilige omgeving voor
een kind. Maar deze schijn bedriegt, kinderen zijn
kwetsbaar en kunnen snel gewond raken. Ouders geven veel geld uit aan allerlei beschermingsmiddelen;
een box voor de kleintjes, hekjes voor de trap, beveiliging van stopcontacten, deurklemmen en beschermhoekjes op de tafel. In en rond het huis zit het dus wel
goed, maar de veiligheid in de auto is vaak een ander
verhaal.
Ondanks allerlei voorlichtingscampagnes over autogordels worden veel kinderen nog los in de auto vervoerd. Vooral op korte autoritjes dragen de kinderen vaak geen gordel. De gedachte is dat er op deze korte ritjes niet zo snel
iets zal gebeuren. Maar niets is minder waar. Jaarlijks raken honderden kinderen gewond omdat ze zonder gordel reizen. Zelfs een aanrijding met lage
snelheid kan dan al ernstige gevolgen hebben. Om kinderen in het verkeer te
beschermen heeft de overheid duidelijke regels opgesteld voor het veilig vervoer in de auto.

Vernieuwde website online
* Parkeren van auto's rondom school:
Wij zien onze leerlingen bij voorkeur te voet of met de fiets naar school komen.
Mocht dat niet mogelijk zijn dan verzoeken wij
u om uw auto te parkeren op een daarvoor bestemde parkeerplaats. Op deze manier houden
we het veilig voor alle weggebruikers.

Alvast bedankt voor uw medewerking!
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Opbergruimte Juniorgebouw
Als je via het schoolplein het juniorgebouw betreedt, valt het je vast meten op!
De rode gordijnen maken plaats voor schuifdeuren; het plafond wordt verlaagd
en er wordt een nieuwe vloer gelegd.

De werkzaamheden worden de komende weken
afgerond.

Wat een frisse start van het nieuwe jaar!

Studenten
Wij vinden het belangrijk studenten de kans te geven het vak te
leren en zijn met Fontys Hogeschool Kind en Educatie een
samenwerking gestart.
De komende periode zijn de volgende studenten aanwezig op
onze school:

Groep

Naam

Groep 4 Richie Goossens, 1e-jaars

Aanwezigheid
Dinsdag en woensdag

Groep 5 Nog niet bekend
Dinsdag
Gezonde SCHOOL

Groep
7 Zoë Walker, 1e-jaars
Meneer
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