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Open dag
De open dag was een groot succes. Er was veel animo. De leerlingen van groep 8B hebben
de rondleidingen verzorgd. Zij deden dat fantastisch! Vol trots vertelden zij aan de
ouders, over onze school. De volgende open dag is op 13 maart. De leerlingen van groep
8A doen dan de rondleidingen.
Project weken
Dinsdag 5 maart starten onze jaarlijkse projectweken. De projectweken duren tot 21
maart. Het thema is voeding. We hebben al brainstormsessies gehouden en zitten vol
met ideeën. De leerkrachten zullen de projectweken openen met een voorstelling voor
de leerlingen.

Donderdag 21 maart sluiten wij de projectweken af met een kijkavond van 18.30 tot
19.30 uur. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Bericht van de GGD: GGDflits
Brutaal en opstandig gedrag

Iedere ouder loopt er weleens tegenaan, een brutaal en/of opstandig kind. Als kinderen
ouder worden, moeten ze leren met hun emoties om te gaan. Alle kinderen uiten hun
boosheid wel eens door brutaal of opstandig gedrag. Bijvoorbeeld door te schreeuwen,
schelden of iets respectloos of onbeschofts te zeggen als iets niet mag of lukt.
Eerst denken, dan doen.
Als je kind zich boos voelt, vertel dan dat je kind zich eerst moet afvragen wat de
oplossing is: 'eerst denken, dan doen'. Het lukt natuurlijk niet altijd om brutaal en
opstandig gedrag te voorkomen. Het ene kind kan dat beter dan het andere kind. Dit
heeft met temperament te maken.
Lees en kijk hier naar meer tips om met brutaal en opstandig gedrag om te gaan.
Helpen de tips niet, maak dan een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige of
jeugdarts verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023- 7891777 op werkdagen
van 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur.
Studiedag 25 februari

Nog even een keer ter herinnering maandag 25 februari, de dag na de voorjaarsvakantie
hebben wij een studiedag en zijn de kinderen vrij!

Schoolfeest
Het lijkt misschien nog wat vroeg, maar de commissie voor het schoolfeest is al weer
een paar keer bij elkaar gekomen. Wij kunnen uw hulp nu al goed gebruiken. Voor de
loterij, die wij ook dit schooljaar weer organiseren, zijn wij op zoek naar prijzen. Mocht
u een prijs (prijzen) ter beschikking hebben, dan horen wij dit graag.

U kunt zich melden bij Marion Happel , Janni de Goede of Judith Stolk. Vindt u het leuk
om bij bedrijven/winkels langs te gaan die prijzen willen doneren, laat het de
groepsleerkracht weten. Alvast bedankt!
Fijne vakantie
Als we terug kijken op de afgelopen periode, zijn wij blij dat wij de griepperiode
redelijk zijn doorgekomen.

Gelukkig hebben wij geen groepen naar huis hoeven sturen en hebben wij het intern
kunnen oplossen als er iemand ziek was. Collega’s hebben extra gewerkt of we konden
vervanging vinden. Voor nu gaan wij even genieten van een weekje vakantie, daarna
hebben wij weer een druk programma met de rapportgesprekken en de projectweken die
er al vrij snel aan komen.

Agenda
Vrijdag 15 februari: Rapporten mee
Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari: Voorjaarsvakantie
Maandag 25 februari: Studiedag (alle leerlingen vrij)
Dinsdag 26 en donderdag 28 februari: rapportgesprekken
Dinsdag 5 maart: start projectweken voeding
Woensdag 13 maart: Open dag
Vrijdag 15 maart: Landelijke staking onderwijs, Octopus gesloten
Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s, Saskia Jonker
Connexxion
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