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OUDERBIJEENKOMSTEN
1. Jeugdtandverzorging
Maandag 4 november 2019
Start: 8:30uur tot ca. 9.30uur
Inloop vanaf 8:20uur
Uit onderzoek blijkt dat één op de drie kinderen niet
naar de tandarts gaat. Gaat uw kind nog niet naar de tandarts? Dan kunt u een
inschrijfformulier invullen, uw kind gaat dan via onze school naar de
schooltandarts. Een medewerkster van die schooltandarts komt bij ons op
school uitleg geven over tandverzorging.
- vanaf welke leeftijd kan een kind zelf de tandjes poetsen?
- wat kun je als ouder doen als je kind bang is voor de tandarts?
- wat zijn de gevolgen van een slecht gebit?
U kunt vragen stellen aan de medewerkster van de tandartspraktijk. Zij laat
tevens enkele foto’s zien van de tandartspraktijk waar u kind naar toe gebracht
kan worden vanuit school. In het jeugdjournaal van 6 september was een item
over de tandarts. U kunt dat terugkijken via de volgende link:
https://jeugdjournaal.nl/uitzending/44058-avondjournaal.html
Vriendelijke groet,
Martha van Wijhe (medewerkster ouderbetrokkenheid)
Koffie en thee staat klaar

2. Talentontwikkeling
Vrijdag 8 november 2019
Start: 8.30uur tot ca. 9.30uur
Inloop vanaf 8.20uur
Vrijdagochtend 8 november is er bij ons op school
een bijeenkomst over talentontwikkeling. Vanaf midden november gaan
studenten Pedagogiek en studenten Toegepaste Psychologie iedere week
samen met de kinderen aan de talenten werken. De talentontwikkelingbijeenkomst is voor alle ouders van de leerlingen van groep 6 en 7. Bent u
benieuwd wat talentontwikkeling is? En bent u ook benieuwd wat de kinderen
kunnen verwachten van talentontwikkeling? Tijdens de ochtend zal er ruimte
zijn voor het stellen van vragen.
Vriendelijke groet,
Tamara de Bruijne (coördinator Talentontwikkeling), Martha van Wijhe
(medewerkster ouderbetrokkenheid) en Maxime Verbaas (stagiaire)
Koffie en thee staat klaar
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11 nov.

Informatiebijeenkomst
Jeugdtandverzorging
Staking onderwijs, de school
is gesloten
Informatiebijeenkomst
talentontwikkeling

5 dec.

U wordt door de
groepsleerkracht
uitgenodigd voor een eerste
gesprek dit schooljaar
Sinterklaasfeest

19 dec.

Kerstviering

Herfst en Halloween
De kleuters zijn naar het Kralingse Bos
geweest en hebben veel geleerd over wat
de herfst te bieden heeft. Ze hebben
herfstbladeren in de mooiste kleuren
verzameld en natuurlijk de mooiste
paddenstoelen bewonderd. In veel
klassen zijn kinderen met
herfstmaterialen aan de slag. Er worden
kunstwerken gemaakt van
herfstbladeren en pompoenen in het
kader van Halloween. We halen de
buitenwereld naar binnen.
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