Vrijdag 2 september 2022

Nieuwsbrief

39e jaargang

Een heerlijke start!

Maandagmiddag openden we met alle kinderen en het team officieel het schooljaar 20222023. Het is altijd een prachtig gezicht en een waardevol moment om met elkaar een
opening als deze te vieren.
Door bellen te blazen hebben we met elkaar de vakantiebubbel doorgeprikt. Maar deze
bellen stonden ook voor iets anders. Je hebt het vast wel eens gezien; bellen vormen een
groter geheel als ze tegen elkaar aankomen. Dit staat symbool voor een belangrijke
waarde van onze school: zelf mag je schitteren en zijn wie bent, maar samen maken we
deel uit van een groter geheel. Een groter geheel, waarvan we met elkaar de juiste sfeer
creëren en behouden! Een sfeer waarin iedereen zich welkom voelt en gezien wordt.

Inschrijven broertjes en zusjes
Wij houden zo nauwkeuring mogelijk bij welke schoolgaande kinderen
nog broertjes of zusjes hebben die jonger zijn dan vier jaar. Volgens
onze administratie missen we nog een aantal aanmeldingen van
broertjes en zusjes uit het geboortejaar 2019 en 2020. We hopen
hen natuurlijk te mogen verwelkomen!
Als uw zoontje en/of dochtertje in een van deze kalenderjaren is
geboren en u heeft uw kind nog niet aangemeld, wilt u dit dan doen? Wij hebben deze
gegevens nodig voor onze prognoses voor de komende jaren. Broertjes en/of zusjes die
geboren zijn in 2021 of 2022 kunnen eventueel ook al worden aangemeld. Het
aanmeldformulier voor broertjes en/of zusjes is (op papier en digitaal) verkrijgbaar bij de
directie.

Startavond
Later vandaag ontvangt u per mail de officiële uitnodiging voor de startavond. Houd uw
mailbox dus goed in de gaten

!!
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Halen en brengen
Afgelopen week mocht u ’s ochtends even mee de klas in. Vanaf maandag gaan de
kinderen weer zelfstandig naar binnen. De eerste kijkweek staat gepland in week 41. In
de kijkweek bent u na schooltijd van harte welkom om de klas en het werk van de
kinderen te bewonderen!

Informatieavonden
In week 37 staan de informatieavonden weer op de planning.
We hebben de avonden en tijden zoveel als mogelijk
gespreid. Zo kunt u, indien nodig, meerdere momenten
bezoeken. De avonden worden georganiseerd in de
desbetreffende lokalen.
Iedereen is van harte uitgenodigd. Graag tot dan!!
Groep

Maandag
12-09

Dinsdag
13-09

1/2a

19.30-20.15

1/2b

19.30- 20.15

1/2c

19.30- 20.15

Woensdag
14-09

Donderdag
15-09

3

19.00-19.45

3-4

19.00 groep 3
19.45 groep 4

4

18.00- 18.45

5

18.00 -18.45

6

19.00 -19.45

7

18:30-19:15

8

18:00u – 18:45

Sociaal emotionele ontwikkeling
Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school
doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het
gebied van sociale en emotionele vaardigheden. Wij
gebruiken daar de lesmethode Kwink voor. Het
lesmateriaal van Kwink is bedoeld voor de hele school,
verdeeld in onder-, midden- en bovenbouw. Met behulp
van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het
leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele
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vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen
zichzelf kunnen zijn.
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van groepsvorming; elkaar leren
kennen en hoe worden wij met elkaar een fijne groep. We noemen die periode de
Gouden Weken, omdat we daarin de belangrijkste basis leggen voor een gezellige,
sociaal veilige groep. De kinderen leren elkaar (nog) beter kennen, begrijpen de regels
en afspraken en kunnen zich daar ook aan houden, komen voor elkaar op en leren op
een positieve manier met elkaar communiceren. Kwink geeft ons hier mooie richtlijnen
voor en suggesties voor spel- en gespreksvormen.
Het is fijn om als ouders en school samen te werken aan de sociale en emotionele
vaardigheden van uw kind(eren). Daarom zullen wij een aantal keer per jaar
het ‘oudernieuws’ met u delen. Hier staat kort en overzichtelijk uitgelegd waaraan
gewerkt wordt in de klassen. Ook delen wij ‘koelkastposter’ graag met u. Deze poster
biedt u een aantal aanknopingspunten om met uw kinderen in gesprek te gaan over wat
op school besproken is. Op de poster ziet u ook ‘apenkoppen’ deze geven de emoties aan
die in de klas aan bod geweest zijn.
Het oudernieuws en de koelkastposter vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. Wilt u
meer weten of verder lezen kijk gerust eens op de website www.kwinkopschool.nl.
Als school nemen wij ook deel aan de ‘Week tegen het pesten’ (26 t/m 30 september).
Naast wat onze methode Kwink aanbiedt zullen wij in deze week in alle groepen extra
aandacht besteden aan dit onderwerp. Zo bespreken we het verschil tussen plagen en
pesten, doen we daar activiteiten mee en leren we de kinderen wat ze moeten doen als
ze gepest worden of zien dat iemand anders gepest wordt. In de groepen 6, 7 en 8 zullen
we dit later dit jaar aanvullen met de lessen van WhatsHappy, waarin aandacht is voor
hoe je met elkaar omgaat via WhatsApp of andere chatfuncties.
Voor vragen kunt u ons altijd even aanspreken!
Ali (gedragscoördinator)
Chantal (anti-pestcoördinator)

Website
Achter de schermen bouwen we gestaag door aan onze nieuwe website.
Naar verwachting kunnen we de vernieuwde website eind september
lanceren. Tot die tijd wordt de oude website niet meer bijgewerkt. Voor de
juiste praktische informatie moet u dus de kalender, schoolgids en Parro
raadplegen.
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Hieper de piep hoera!!
In de zomervakantie vieren heel veel ‘Meeuwenbergers’ hun verjaardag. Alvast
van harte gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een supergezellige, en
onvergetelijke verjaardag!
Joey
Joab
Teun
Joris
Sjors
Cas
Jort

8 jaar
7 jaar
6 jaar
9 jaar
6 jaar
10 jaar
10 jaar

Thije
Dieter
Liana
Lars
Isa
Phileine

8 jaar
5 jaar
9 jaar
4 jaar
11 jaar
6 jaar

Lieve
Luuk
Noah
Jet
Hayley
Sky
Chloë

Datum

Activiteit

10-09
Week 37
17-09
23-09
23-09

Polenwandeltocht
Informatieavonden
Polenherdenking
Nieuwsbrief 2
Startavond!

7 jaar
9 jaar
4 jaar
8 jaar
5 jaar
6 jaar
11 jaar
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