Nieuwsbrief: 16 oktober 2017
Goede doelen geld
Elke maandag kan er geld meegenomen worden
voor een goed doel. De leerlingenraad zoekt nog
een mooie bestemming uit voor het geld dat
meegenomen wordt.
Vorige week is er € 16,03 binnengekomen en
deze week € 8,02.
PBS
De regels van PBS zijn ontstaan van uit drie
basiswaarden: respect, verantwoordelijkheid en
persoonlijke ontwikkeling.
Deze week staan de volgende regels centraal:
‘Wees vriendelijk en beleefd’ en ‘Houd de
bibliotheek netjes’.
Door met elkaar af te spreken welk gedrag we van
elkaar verwachten in de verschillende ruimtes en in
het omgaan met elkaar, zorgen we voor een fijne
en veilige pedagogische sfeer op school.
Open dag
Op woensdag 18 oktober is er
een Open dag van CBS De
Wingerd en de kinderopvang De
Kiem. U bent van harte welkom
om tussen 8.30 uur en 14.00
uur de school binnen te
wandelen en een kijkje te
nemen in de groepen. We
geven u graag informatie over het Daltononderwijs en de opvang. Als u wilt kunnen we een
rondleiding door de school geven.
Kom en proef de sfeer!
Met vriendelijke groeten, namens het team,
Henny Janssens
Samen spelen op het plein
Voor het samen spelen op het plein hanteren we
de schoolpleinregels. Eén van die PBS regels is:
‘Stop, loop, praat’. Deze regel kunnen de kinderen
gebruiken als ze iets wat gebeurt niet leuk vinden.
Deze regel komt voort uit de basiswaarde
‘persoonlijke ontwikkeling’.
Op het plein lopen altijd twee pleinwachten die de
kinderen helpen wanneer ze het zelf niet kunnen
oplossen.

In de groepen wordt aandacht besteed aan het
samen spelen met de regel: ‘Wees aardig en
beleefd, iedereen mag meedoen’.
We proberen er met elkaar voor te zorgen dat de
pauzes voor alle kinderen een fijn buitenspeel
moment is.
Kerk & schooldienst verplaatst
De Kerk & schooldienst is verplaatst van 15 oktober
naar zondag 12 november. Zet u de datum alvast
in uw agenda?
Koffie/Thee ochtend vrijdag de 13de
Voor het eerst aangesloten bij de koffie/thee
ochtend.
Onze dochter zit in groep 1, voor mij dus helemaal
nieuw. Daarom ook erg benieuwd naar deze
ochtend.
Thema van deze ochtend was “Dalton Onderwijs”
verzorgd door Marlies.
We hebben een aantal stellingen en vragen
doorgenomen waar we vervolgens met elkaar over
in gesprek zijn gegaan.
- Als iemand mij vraagt wat een
Daltonschool is, wat vertel je dan?
- Welke punten vanuit Dalton onderwijs zie
je thuis terug?
- De taak moet af, of moeten de doelen
behaald worden?
De stellingen en vragen kwamen tot een gezellig
gesprek, met ieder zijn eigen inbreng.
Zowel positief als kritisch.
Leuk te horen hoe ouders van kinderen uit andere
klassen het Dalton Onderwijs ervaren. Zo ook weer
tips gehoord die ik thuis kan gebruiken.
Zo heb ik een beeld van wat me nog te wachten
staat, het geeft mij meer inzicht over hoe het in
zijn werk gaat op school.
De minimale opkomst verbaasde mij wat, maar het
lag in ieder geval niet aan de heerlijke koffie en de
leuke gesprekken die we hebben gehad.
Voor een volgende keer ben ik er ieder geval weer
bij.
Groetjes Henriette van Broekhuizen

Agenda
18 oktober
20 oktober
20 oktober
23 t/m 27
oktober
6 november
6 november

Open dag CBS De Wingerd en
Peuteropvang
Voorstelling groep 1/2
Kinderen om 12.00 uur vrij
Start herfstvakantie
Herfstvakantie
Controle hoofdluis
Volgende Nieuwsbrief

Bijbelvertelrooster
16-10 t/m 22-10
Thema: Ik ben veranderd

Genesis 32: 23-33, Genesis 33: 1-11 en
Genesis 35: 6-18
Lang geleden is Jakob weg gegaan van zijn
familie. In de verhalen van deze week ziet hij
zijn broer Esau terug. Voordat het zover is
worstelt hij bij de Jabbok en krijgt hij een
nieuwe naam: Israël. Die naam laat zien dat
Jakob veranderd is.

Voor nu alvast een………

30-10- t/m 5-11
Thema: In je dromen!

Genesis 37: 1-36 en Genesis 39: 1-6
Jozef droomt over zichzelf en zijn broers: Hij
ziet hoe ze allemaal voor hem buigen. Maar
de werkelijkheid is een nachtmerrie, als Jozef
in een put gegooid wordt en als slaaf verkocht
naar Egypte. Daar komt hij terecht in het huis
van Potifar.

