NIEUWS

3 Bijtjes

10 september 2018

Belangrijke data:
Di 11 september
Startgesprekken
13.00 uur grp 5 zwemmen
Woe 12 september
Open dag schooltuinen
Startgesprekken
Do 13 september

Di 18 september
13.00 uur grp 5 zwemmen
Vrij 21 september
Openingsfeest thema circus
Vanaf ma 24 september
Start Naschoolse activiteiten
Di 25 september
13.00 uur grp 5 zwemmen
Woe 26 september
Schoolvoetbal
Do 27 en vrij 28 september
Studie tweedaagse
Leerlingen zijn vrij
Di 2 oktober
13.00 uur grp 5 zwemmen
Woe 3 oktober
Schoolvoetbal
Woe 10 oktober
Schoolvoetbal
Do 11 oktober
Woe 17 oktober
Finale Schoolvoetbal

Vakantiedagen/studiedagen 2018-2019
van
Studie tweedaagse
Herfstvakantie
6 december vrije/studiedag
21 december vrije middag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie (twee weken)
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart-Pinksteren vakantie
12 juli vrije middag
Zomervakantie 2019

t/m

27-09-18
28-09-18
22-10-18
26-10-18
06-12-18
21-12-18 vanaf 12.00 uur
24-12-18
04-01-19
18-02-19
01-03-19
22-04-19
29-04-19
03-05-19
30-05-19
11-06-19
12-07-19 vanaf 12.00 uur
15-07-19
23-08-19

Goede start
De eerste week zit erop. We hopen natuurlijk dat iedereen een fijne vakantie heeft
gehad. Ons team heeft er in ieder geval weer zin in.
In de groepen worden deze eerste weken dagelijks lessen gegeven van de
Vreedzame School zodat er een fijn groepsklimaat ontstaat zodat iedereen zich
thuis voelt en er worden samen klassenafspraken gemaakt.

Tijdens dit blok staat het samen werken aan
een positief werkklimaat centraal. Naast
de algemeen geldende schoolregels maken
leerkrachten kinderen samen afspraken
over hoe je met elkaar omgaat en over
de inrichting en het ordelijk houden van de
klas.
Om van een school of klas een groep te
maken, is het nodig dat elk kind het gevoel
heeft dat hij/zij er bij hoort.
Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar
waarderen.
Ze leren over ”opstekers”en “afbrekers”.
Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand
maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”.
Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een “afbreker”. Het is een
onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er
bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.

Startgesprekken
11 en 12 september
De startgesprekken zijn op 11
en 12 september. Dit is een
individueel startgesprek
tussen ouders en leerkracht.
Doel van dit gesprek is
(verdere) kennismaking en het
uitspreken van onze beide
verwachtingen voor het
nieuwe schooljaar.
Deze gesprekken vinden op
dinsdagmiddag en -avond
11 september plaats en
woensdagmiddag 12
september. Sommige
leerkrachten wijken van deze
data af maar daar bent u al
door hen zelf over
geïnformeerd.
Uw kind mag meekomen naar
het startgesprek!

De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en
verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.
Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee
weken iedere dag een
Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere
week één les.

Ook is er aandacht voor het hebben van
een groeimindset. Want proberen,
oefenen, doorzetten, niet opgeven,
samenwerken, nadenken, nieuwsgierig
zijn en fouten maken staan centraal bij
leren.
Immers fouten bewijzen dat je
probeert en dus iets kan leren en dat je
dus groeit!

Openingsfeest op 21 september
Eind van het vorig schooljaar hebben we afscheid genomen van ons oude
gebouw met een ballonnen wedstrijd. Wie zijn ballon is het verste
gekomen? Dit maken wij 21 september bekend!
Op de eerste schooldag in onze nieuwe locatie hebben we met z’n allen de
vlaggen gehesen en ons nieuwe schoolgebouw bekeken. Wat een prachtige
kunstwerken hebben jullie allemaal gemaakt!

Op vrijdag 21 september hebben we een groot openingsfeest met als thema
Circus. De kinderen gaan onder begeleiding van Circus Sambal en
vrijwilligers van het bedrijf Engozehnder, circusacts oefenen.
Met om 12.30 uur een fantastische voorstelling waar ook alle ouders voor
uitgenodigd worden. Dit wordt echt een fantastische dag!
Heeft u nog circuskleding, een clownspak, een glitter hesjes etc in de kast
liggen. Mogen we die dan gebruiken op 21 september, de kleding kunt u aan
Juf José geven.

Vanaf 29 september 2018:
Cursus Taal en Ouderbetrokkenheid
Wil je beter Nederlands leren op onze school?
Er start deze maand weer een gratis (vervolg)cursus Taal en Ouderbetrokkenheid!
De lessen zijn op maandag en woensdag van 8.30 tot 11.30 uur en worden gegeven op de Bijlmerdrie. De 1ste les
is op woensdag 29 september.
Ben je geïnteresseerd kom dan ook! Als je iemand in je buurt kent die hier gebruik van zou willen maken geeft
het door.
De intake is op woensdag 19 september op locatie Bijlmerdrie.
Mocht je op dit tijdstip niet kunnen komen maar wel geïnteresseerd zijn, stuur een mail naar:
tob@toptaalgroep.nl
Er wordt contact met je opgenomen!

Learn dutch!
Lessons are free every Wednesday and Friday in our school. Please come for a intake on 19th of September.

Schoolvoetbal de 24e editie dit jaar!

Naschoolse
activiteiten
Vanaf maandag 24 september
gaan de naschoolse activiteiten
weer van start. Er staan weer
een hoop leuke activiteiten op
het programma. Deze week
ontvangt u de inschrijfformulieren hiervoor.
Voor alle duidelijkheid: als uw
kind zich inschrijft voor
meerdere activiteiten is het niet
automatisch zo dat het ook
voor alle activiteiten geplaatst
kan worden.
Pas als uw kind een
bevestigingsbriefje mee heeft
gekregen, is hij/zij geplaatst
voor een activiteit.
De activiteiten die op
donderdag en vrijdag zijn,
starten een week later ivm met
de studietweedaagse op 27 en
28 september.
Voor verdere vragen kunt u
terecht bij de interne cultuur
coördinator Juf José.

Het schoolvoetbal komt er weer aan !! De kinderen kunnen zich hiervoor
inschrijven maar er moet wel voor elke dag begeleiding zijn. Naast de klassen
hangen inteken lijsten met de speeldata ernaast. U hoeft niet alle dagen mee, als
u een dag kunt is dat ook goed. De opzet is dat er elke dag voldoende begeleiding
is maar dat hoeft niet steeds dezelfde persoon te zijn.
Er wordt gevoetbald op het terrein van zuid-oost united
(Bijlmerpark) op de woensdagmiddag tussen 14.45
en 17.00 uur op 26 september, 3 oktober en
10 oktober.
De finales worden gespeeld op 17 oktober op sportpark de toekomst bij
AFC AJAX.
Voor meer informatie kunt u terecht bij meester Egon of u kunt kijken op
www.schoolsportzuidoost.nl

Ziekmelding
Indien uw kind onverhoopt niet op school kan komen wegens bijvoorbeeld ziekte,
dan verzoeken wij u om dit vanaf nu per sms of WhatsApp vóór half 9 ’s ochtends
door te geven op het volgende nummer: 06-44591866.
Vermeld duidelijk de naam van uw kind, de klas waar hij/zij in zit en de reden
van verzuim.
Dit nummer is alleen in gebruik voor onvoorziene verzuimmeldingen; andere
berichten kunnen niet in behandeling worden genomen.
Doktersbezoek of verlofaanvragen dienen nog steeds vooraf schriftelijk
aangevraagd te worden. Zie hiervoor de informatie in de schoolgids.

Open dag schooltuinen!
Adres: Wagner Schooltuin
Provincialeweg 53, 1103 SB Amsterdam Zuidoost
020 690 8197

