Maandag 17 augustus stonden alle kinderen
weer klaar om te beginnen aan een nieuw
schooljaar. Voor de ouders stond en er kopje
koffie/thee klaar om even gezellig bij te kletsen.
Er zijn veel ouders die van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt. Een mooie start van een
nieuw schooljaar binnen ons Kindcentrum. De
kinderopvang is de hele vakantie verder open
geweest. Zij hebben een heerlijke vakantie gehad met z’n allen. Nu de school weer open is
zijn we weer klaar om er samen een mooi jaar
van te maken. Zoals u ziet heeft de nieuwsbrief
een nieuw jasje gekregen. Een nog strakkere
vormgeving en voor ons praktischer in gebruik.
Alle kinderen van school krijgen deze week de
nieuwe kalender mee. Daarnaast zullen er op
onze website op korte termijn weer de nieuwe
schoolgids, schooljaarplan en schooljaarverslag
te vinden zijn. Daarnaast wordt de website zeer
up to date gehouden en is het dus leuk voor iedereen om hier elke week even op te kijken. Op
deze manier hopen wij u op een goede manier
te informeren over alle zaken binnen ons kindcentrum.

Het dorpenteam is onderdeel van de Coöperatie
Amaryllis.

Mijn naam is Ria Hobert en ben werkzaam
als “Meitinker” ( sociaal werker) bij het
Dorpenteam. Begin dit jaar is er veel veranderd in het sociaal domein, veel taken zijn
doorgeschoven naar de gemeente. Denk
daarbij aan alles wat betrekking heeft op
“jeugd”, zo ben ik ook betrokken bij het
kindcentrum in Wytgaard
Bij het Dorpenteam kunt u terecht met al
uw vragen of zorgen. Bijvoorbeeld op het
gebied van wonen, welzijn, zorg, inkomen
of opvoeden van kinderen. Bij ons staat uw
vraag centraal en wordt er met zorg en aandacht gekeken naar hoe u ondersteund kunt
worden. Doen wat nodig is!
Op iedere eerste dinsdag van de maand zal
ik een inloopspreekuur houden op school
van 11.00 tot 12.00 uur. Hier kunnen alle inwoners van Wytgaard binnenlopen met wat
voor hulpvraag dan ook.
Ria Hobert, Meitinker, 0612510180

Op school werken wij al een tijdje met Building
Learning Power. Vorig schooljaar hebben leerlingen af en toe en stukje geschreven over hun
bevinden rondom BLP. Ook dit jaar zullen er af
en toe stukjes in de nieuwsbrief verschijnen.
Nog even heel in het kort het doel van BLP.
Voor meer info kunt u op onze website kijken.
Het doel van BLP is het lerend vermogen bij kinderen te ontwikkelen, zowel op school als daar
buiten. Centraal staat het creëren van een leercultuur in de klaslokalen en in de school in het
algemeen. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren
om problemen op te lossen.

Dinsdag 8 september hebben we weer onze
eerste inloopochtend. Deze ochtend is bedoeld
voor ouders. Meestal is de directeur tijdens
deze inloopochtend aanwezig en staan er
thema’s centraal waar samen met ouders over
gesproken kan worden. Het is niet de bedoeling
om tijdens deze ochtend over individuele kinderen te spreken. Hiervoor kunt u in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht.
Om 8.30 uur staat de koffie en thee klaar in
onze personeelskamer. Deze inloopochtend zullen de verwachtingen voor het schooljaar 20152016 centraal staan.

Zoals vermeld in de eerste mailing van dit
schooljaar hebben wij als team maandag 31 augustus onze eerste studiedag. Alle kinderen zijn
deze dag vrij. Indien u gebruik wilt maken van
de kinderopvang kunt u contact opnemen met
Marion.

We gaan weer beginnen met een nieuw thema!
Oef, wat warm! Dit thema gaat over warm en
koud, hoe voel je of iets warm is of koud, wat
kun je doen als je het warm hebt of koud. Het
gaat over de zomer en over ijsjes, zwemmen en
nog veel meer.

Bij de opvang hebben we veel ballen. Zachte
ballen, harde ballen, gekleurde ballen en noem
maar op. Ze hebben allemaal gemeen dat er :
'de Lytse Twirre' of 'BSO' op staat. De laatste
tijd hebben we ineens wat minder ballen.
Zou u eens thuis kunnen kijken bij uw voorraad
of er een bal ligt met een van bovenstaande titels?
We zouden ze graag weer terug zien namelijk.

Wanneer u de grote parkeerplaats af rijdt naar
ons toe, staat er tussen de bladeren van de bomen een bordje: verboden voor auto's. Nou nemen we dat bordje niet altijd zo nauw en parkeren we de auto mooi naast de opvang als de
kinderen worden opgehaald.
Lekker dichtbij, ideaal.
Toch vinden buurtbewoners dit niet meer zo
fijn. Soms staan er namelijk zoveel auto's dat de
bewoners er moeilijk langs kunnen.
Zullen we met z'n allen de auto weer op de parkeerplaats laten staan?

