Wytgaard, 15 december 2016

Nieuws Kindcentrum Wytgaard
Building Learning Power
(BLP)
Op 26 september zijn we officieel een BLP
school geworden!! We hebben een mooie plaquette gekregen van de BLP commissie van de
NHL (ECNO). Daar zijn we met zijn allen erg
trots op!

Agenda


Maandag 2 oktober: informatie
avond ouders 19.00-20.30



Woensdag 4 oktober: studiedag,
kinderen vrijdag



Donderdag 5 oktober: stakingsdag



Zaterdag 8 oktober: fam. De Ruiter



Maandag 9 oktober:
maandopening groep 1-2



Dinsdag 10 oktober: Inloopochtend



Donderdag 12 oktober: 10minutengesprekken



Dinsdag 17 oktober: interne audit



Donderdag 19 oktober: kijkavond



21 – 29 oktober: herfstvakantie

Building Learning Power
(BLP) Groep 1-2
In groep 1/ 2 hebben we de afgelopen weken
gewerkt met Froukje Focus en Victor Veerkracht. Froukje Focus kan zich heel goed focussen op haar werk. Als ze aan het werk is dan
stoort ze zich niet aan andere kinderen maar
gaat ze rustig verder. Victor Veerkracht is een
verlegen jongetje die eigenlijk niet zo goed durft
te praten. Toch zet hij altijd door. Soms is een
opdracht van juf best wel moeilijk maar hij laat

zich niet kennen. Hij gaat door tot de opdracht
is afgemaakt. Dat is knap! Hij wil graag zien of
de andere kinderen in de klas dat ook zo goed
kunnen.
Samen met de klas praten we over focus en
veerkracht. Hoe zorg je voor focus en veerkracht? We hebben foto's gemaakt van momenten in de klas dat er focus of veerkracht was.
Die foto's hebben we op een poster geplakt en
daar staan zinnen of woorden bij geschreven.
Zo kunnen we altijd even kijken wat focus en
veerkracht is.
Dus horen jullie thuis de woorden Froukje Focus
en Victor Veerkracht dan weten jullie wie het
zijn!

Ouderavond
Dinsdag 2 oktober is de eerste ouderavond van
het jaar.
We willen jullie op deze avond op een leuke
manier laten zien waarom we nu een echte BLP
school zijn geworden. De avond start dan ook
met een activiteit die daarop zal inspelen, zodat
jullie als ouders ervaren wat de kinderen beleven op school in ons Kindcentrum en waar de
taal vandaan komt die ze thuis ook bezigen.
Daarna zal Sandra het een en ander verduidelijken.
De oudercommissie is aanwezig om een uiteenzetting te geven over de financiën.
Daarna zal er voorlichting gegeven worden in de
groepen over de lesinhoud van iedere groep.
19.00-19.30 uur: activiteit en welkom Sandra
19.30-19.45 uur: oudercommissie
19.45-20.00 uur: koffiepauze
20.00-20.30 uur: voorlichting in de groep naar
keuze (peuters/groep1-2/groep3-4-5/
groep6-7-8)

Oud papier
In de agenda op de website vindt u ook de indeling voor het oud papier. U krijgt via uw kind de
informatie met o.a. tijden en route.
Zaterdag 8 oktober fam. De Ruiter

Lees/fotowedstrijd
Van harte gefeliciteerd voor de drie winnaars
van de lees/fotowedstrijd:
Onderbouw: Bregje Zijlstra
Middenbouw: Rindert Douma
Bovenbouw: Jens Overzet
De winnaars hebben een boekenbon gekregen.
Veel plezier met lezen!!

Inloopochtend 10 oktober
Dinsdag 10 oktober 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.

Kinderboekenweek

Maandag 2 oktober is de aftrap van de kinderboekenweek. Het wordt een gruwelijk eng thema!! We zullen zien wat voor avonturen we
allemaal gaan beleven binnen dit thema.

Aanbod naschoolse activiteiten op de maandag!
Er zijn heel veel aanmeldingen binnengekomen
om mee te doen met toneel en met het bouwen
van de decors. Omdat de groep voor toneel zo
groot is, zal de groep gesplitst worden op de
maandagen. Er komt iemand naast meester
Onno om hem te helpen. Voor deze persoon is
het alleen niet mogelijk om aanstaande maandag al te starten. De kinderen van groep 5 t/m 8
kunnen maandag gewoon blijven voor de activiteit. Voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 zal dit
starten op maandag 9 oktober.
Op de donderdag van de staking komt de naschoolse activiteit te vervallen. We gaan zoeken
naar een nieuwe datum.

Schoonhouden plein
Ook na schooltijd kan er gebruik gemaakt worden van ons plein. Niet alleen door de kinderen
van ons kindcentrum, maar ook door oudere
kinderen/ jeugd. Gelukkig wordt door de meeste mensen rommel opgeruimd, maar er liggen
regelmatig nog flesjes en peuken. Voor met
name onze jongste kinderen is dit erg gevaarlijk.
Wij proberen hier alert op te zijn. Mocht u als
ouder iets signaleren dan horen wij dit graag,
zodat we kunnen zorgen voor een fijn en veilig
plein voor alle kinderen.

10 minutengesprekken
5 oktober stonden de 10-minutengesprekken
gepland. Dat is nu echter de stakingsdag voor
het onderwijs geworden waar wij aan mee gaan
doen. Daarom worden de gesprekken verplaatst
naar donderdag 12 oktober. Opgeven voor de
gesprekken kan nog tot vrijdag 6 oktober.

Zondagsschool
Hallo allemaal,
De zondagsschool is weer begonnen!
Iedere zondag bieden wij een gezellig en
gevarieerd programma aan.
We beginnen om half tien in de Fikarij te
Wirdum en gaan na ongeveer een uur weer
naar huis.
Iedereen die op de basisschool zit is van
harte welkom!
Wat gaan we onder andere doen?





Gezellig samen zijn
Luisteren naar een (bijbel)verhaal
Zingen en bidden
Met elkaar praten en naar elkaar
luisteren
 Creatief bezig zijn, knutselen, of een
spel doen.
We vinden het super leuk als je komt!
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje
mee!
(heb je een creatieve vader of moeder die
het misschien wel heel erg leuk zou vinden

om ook leiding te geven aan een groep kinderen van de zondagsschool? Neem die dan
ook gezellig mee!)
De leiding van de zondagsschool: Jikke,
Henny, Gerda Minke en Karla hoopt jullie
binnenkort allemaal te zien

