Weekbrief

10 februari 2017

Jarigen van de week
Komende week zijn er geen kinderen jarig.

Bijbels thema: Zoeken en vinden ( 13 februari t/m 10 maart)
We spreken met de kinderen over verliezen en zoeken. Over weglopen en terugkeren en
over blij zijn als alles weer compleet is.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over het verloren muntje; het zoekgeraakte schaap en de weggelopen zoon.
(Lucas 15)

PBS
Komende week staan de afspraken, die te maken hebben met het lopen op de trap en in de gangen centraal. Dit
heeft te maken met het uitproberen van een nieuwe inloop. Zie het stukje hieronder.

De inloop
Na de voorjaarsvakantie willen wij iets uitproberen m.b.t. de inloop van 8.20 uur en 12.50 uur. Tien minuten van
tevoren gaat de deur open voor iedereen. Dit betekent dat alle kinderen met u als ouder/verzorger via onze ingang
naar binnen mag. Zo kunt u werk van uw zoon of dochter bekijken of even iets kleins tegen de leerkracht melden.
Vragen over hoe het gaat met uw kind kan echter niet. Daar is geen tijd voor. Kinderen mogen ook zonder ouder de
keuze maken om naar binnen te gaan. Zij kunnen in de klas alvast aan de slag met hun werk. Kiezen de kinderen om
naar binnen te gaan, dan blijven zij ook binnen. Om 8.30 uur willen we echt met de lessen beginnen. We vragen u
daarom om op tijd de klas te verlaten.
De kinderen mogen er ook voor kiezen om buiten te blijven. Om 8.25 uur gaat de bel. De kinderen die nog buiten
zijn, gaan dan zelfstandig naar binnen via hun eigen ingang. De onderwijsassistenten, directie of conciërge zullen op
het plein het overzicht houden voor de kinderen die graag buiten willen blijven tot de bel gaat.
Tot de meivakantie gaan wij dit uitproberen. Daarna zal dit met kinderen, leerkrachten en ouders/verzorgers
geëvalueerd worden. Daarna wordt er
een besluit genomen of we hier ook na
de meivakantie mee verder gaan.

Voortgangsgesprekken
Zoals eerder vermeld, krijgt u maandag
13 februari een uitnodiging voor het
intekenen van de voortgangsgesprekken.
Mocht u geen mail gekregen hebben, dan
kunt u dit melden bij de leerkracht van
uw kind. Donderdag 16 februari sluit de
mogelijkheid om in te tekenen.
Deze keer willen wij graag met alle
ouders in gesprek over de ontwikkeling
van uw zoon of dochter. Vanaf groep 3 vinden wij het belangrijk, dat de kinderen aanwezig zijn. Vrijdag 17 februari
krijgt u een uitnodiging via de mail met de tijd en datum toegestuurd.
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Verkeer
Voor de school is een Kiss en Ride strook gecreëerd. Wilt u deze strook ook echt
gebruiken voor het afzetten van uw kind. Door het parkeren van auto’s op deze
strook wordt de oversteekplaats erg onoverzichtelijk en hierdoor niet veilig voor de
kinderen. Vaak zijn er bij de Amstelflat nog parkeerplekken beschikbaar.
Kunt u op de fiets komen met uw kind? Dan adviseren wij dit. Het is voor kinderen
belangrijk dat zij met de fiets deel leren nemen aan het verkeer. Vooral omdat er in
de hoge groepen uitstapjes op de fiets gemaakt zullen worden en de kinderen na groep 8 zelfstandig op de fiets naar
het voortgezet onderwijs zullen gaan.

Weekbrief wordt nieuwsbrief
Na de voorjaarsvakantie zal de weekbrief een keer in de twee weken verschijnen. Vandaar dat de naam veranderd
zal worden in nieuwsbrief.
Er is hiervoor gekozen, omdat veel informatie ook op een andere manier naar u toe wordt gecommuniceerd. Dit
betekent dat de nieuwsbrief informatie zal gaan bevatten voor een langere periode.

Buitenspeelmateriaal
Afgelopen woensdag is een deel van de leerlingenraad met de penningmeester van
de OR mee geweest om buitenspeelmateriaal aan te schaffen. Er zijn nieuwe
basketballen, voetballen en tafeltennissetjes aangeschaft. De springtouwen en
hoepels moeten via internet aangeschaft worden. Dit blijken zomerartikelen te zijn.
Woensdag 15 februari gaat de leerlingenraad een goed opbergsysteem bedenken,
zodat de materialen na de voorjaarsvakantie gebruikt kunnen worden.

Jumbosparen
Afgelopen week hebben wij een mail ontvangen van de Jumbo. Het blijkt dat de
buitenspeelmaterialen, die wij besteld hebben, tijdelijk niet meer leverbaar zijn.
Hierdoor duurt het jammer genoeg nog langer, voordat wij de spullen in ontvangst mogen nemen.

Pinokkio
Pinokkio zorgt tussen de middag voor het overblijven. Zij gaan tevens met de kinderen tussen de middag naar buiten.
Mocht u zoon of dochter niet overblijven, dan willen wij u vragen uw kind op zijn vroegst om 12.45 op school aan te
laten komen. Anders heeft Pinokkio niet meer het overzicht over de kinderen die overblijven. Alvast bedankt.

Sportclinics
Afgelopen week vond er voor sommige groepen de sportclinic karate plaats. Deze clinic
werd verzorgd door karate school Shin-Bu-Kan uit Assen.
Op het ouderportaal Mijn school is het aanbod van de clinics aangepast. U vindt het
overzicht onder documenten.

Honden op het plein
Via deze weg willen wij u erop wijzen, dat er geen honden op het plein mogen komen. Er zijn verschillende kinderen
erg bang voor honden, vandaar dat wij dit besluit genomen hebben.

Agenda
15 februari
20 febr. t/m 24 februari
27 febr. t/m 2 maart
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