Nieuwsbrief 4 februari 2019
Onze agenda.
7 februari
18 en 21 februari
27 februari
1 maart
4 t/m 8 maart

Rapporten en uitnodiging oudergesprek groep 1 t/m 7 gaan mee naar huis.
Oudergesprekken.
Studiedag, groepen 1t/m 8 zijn vrij!
Carnaval op school, kinderen om 12.00 uur vrij!
Carnavalsvakantie.

Schoolpen en oortjes
De kinderen krijgen een schoolpen in groep 4. Deze gaat ook nog wel eens kapot, soms door ouderdom,
soms doordat een kind er onzorgvuldig mee om gaat. We hebben nu afgesproken, dat elk kind in groep 4
en in groep 7 een nieuwe schoolpen krijgt. Gaat de pen om wat voor een reden kapot, dan wordt er, via
school, een nieuwe aangeschaft. Deze kost 3,50 euro!
De kinderen krijgen allemaal oortjes voor het gebruik van de Chromebooks. Ook hier zien we dat elk kind
hier anders mee om gaat. Als de oortjes kapot zijn, kunt u voor 1.50 euro, via de leerkracht, nieuwe
krijgen. We merken dat een aantal kinderen zelf oortjes van thuis mee neemt. Dat kan, wij zijn als school
niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en diefstal. Soms zijn er kinderen die een grote koptelefoon
meenemen. Dat is niet de bedoeling, tenzij de leerkracht dit persoonlijk met u afspreekt.

Buurtgezinnen in West Maas en Waal: gezinnen helpen elkaar
Buurtgezinnen.nl begint alweer aan het derde jaar in West Maas en Waal. Ook in 2019 zijn we op zoek
naar gezinnen die een ander gezin willen helpen of die zelf wel wat hulp kunnen gebruiken. Dit is
mogelijk via Buurtgezinnen. Buurtgezinnen.nl organiseert ondersteuning voor gezinnen die overbelast zijn
(vraaggezinnen) door deze te koppelen aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven
(steungezinnen). Het kan van alles zijn: een middag spelen, logeren, een kind meenemen naar de
bibliotheek en samen lezen, moeders met jonge kinderen die samen iets leuks ondernemen, met elkaar
ervaringen uitwisselen over opvoeding…..enzovoort.
Het afgelopen jaar zijn er mooie koppelingen ontstaan tussen gezinnen, waarbij mensen echt iets kunnen
betekenen voor elkaar. Zo gaat een meisje van 8 jaar regelmatig een middag naar haar steungezin en
doet daar allerlei creatieve dingen zoals schilderen en knutselen. Ook vindt ze het leuk om mee te helpen
met koken of ergens lekker een ijsje te gaan eten. Genieten van één op één aandacht, lekker ontspannen,
ook als het even allemaal niet meezit. Een jongen van 8 is heel blij met zijn nieuwe speelgezin en gaat er
elke woensdagmiddag graag naar toe. Hier speelt hij heerlijk met de auto’s en de lego en komt hij
helemaal tot rust. Thuis is het allemaal veel hectischer maar hier kan hij ongestoord bouwen en spelen.
Een broer en zus van 12 en 7 jaar gaan iedere week naar hun steungezin om daar te spelen, samen te
lezen en hun taal verder te ontwikkelen. Maar vooral om veel plezier te hebben. Laatst gingen ze met
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elkaar naar de binnen speeltuin en hadden daar enthousiaste verhalen over en blije gezichten. Met de
gezinnen samen organiseren we soms ook leuke uitjes zoals naar de dierentuin in Rhenen of een feest
met activiteiten en lekkere hapjes.
Meer weten? Voor informatie kijk op onze site www.buurtgezinnen.nl ,mail naar de coördinator Selma van
Zeeland selma@buurtgezinnen.nl of bel 06-46591683.
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