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Laatste oproep
Tot onze spijt moeten 2 van onze zwembegeleiders ermee stoppen.
We zijn op zoek naar 2 ouders die mee kunnen met de zwemmers op de
donderdag. Verzamelen in de klas vanaf 14:00 uur.
Een zwemdiploma is voor kinderen van groot belang.
Naast het belang voor noodsituaties, draagt het ook bij aan de ontwikkeling
van de kinderen. Zonder begeleiders kan het schoolzwemmen niet doorgaan..
Meldt u zich voor woensdag 4 november bij juf Mariska (administratie)
als u mee kunt als begeleider.
Ontvangen we geen aanmeldingen, dan zijn we genoodzaakt het schoolzwemmen te stoppen.
Mededeling
De kinderen in groep 4/5 reageren erg veel op elkaar. Een aantal kinderen heeft hierdoor niet
een fijn gevoel in de klas.
Met een groep ouders hebben we hierover gesproken en samen een aantal afspraken gemaakt:
1). Ouders van de leerlingen van groep 4/5 praten de komende periode (tot de kerstvakantie)
intensiever met hun kinderen over gedragsregels. Onderwerpen die daar in ieder geval bij aan
bod komen zijn: hoe ga je met elkaar om en iedereen is anders (uiterlijk en gedrag).
2). In de klas wordt besproken wat pesten, plagen is. Wie zijn er verantwoordelijk/ hebben een rol
bij dit gedrag. En hoe kunnen de kinderen er met elkaar voor zorgen dat het niet gebeurt.
3). In de klas zal extra aandacht besteed worden aan de schoolregel:
“We zorgen er samen voor dat iedereen zich veilig voelt op school”
4). De leerkracht(en) houdt(en) de aankomende periode scherper toezicht bij het omkleden voor
en na de gymles.
5). Als er iets gebeurt in de klas/ op school waar een leerling zich onprettig bij voelt, gaat het naar
de juf.
6). Als kinderen thuis komen met verhalen/problemen van school hoor je dit als ouder aan.
Ouders vragen kinderen of ze het tegen de juf /meester hebben verteld, en laten de oplossing
van het probleem aan school over.
Wij hopen dat alle ouders van Het Vogelnest zich willen inzetten voor een betere sfeer op school.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Amanda Hartlief
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CMC presentatie, (creatief met cultuur)

Agenda
11 november
18 november

Sint Maarten
Studiedag

Verjaardagen
7 november

Ebrar Goroglu
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