Maandagavond 21 september om 20.00 zijn alle
ouders van ons Kindcentrum (opvang en school)
welkom op onze informatie-avond. De avond zal
er als volgt uitzien:
20.00 Financiële verantwoording
Oudervereniging school.
20.05 Voorlichting Ria Hobert
(Meitinker dorpenteam)
20.45 1e ronde voorlichting over de werkwijze
in de verschillende groepen binnen ons
kindcentrum. Keuze uit:
- peutergroep
- groep 1-2
- groep 3-4-5
- groep 6-7-8
21.15 - 2e ronde
21.45
We hopen op een grote opkomst!

Af en toe zijn er van die klussen waar wij als
Kindcentrum graag bij geholpen zouden worden. Je kunt dan denken aan kleine klussen, zoals het repareren van bepaalde materialen en
het ophangen van leermaterialen en/of accessoires. Soms is dit 1 keer in de twee maanden

en soms een hele tijd niet. Met name aan het
begin van het schooljaar staan wij vaak voor
nieuwe klusjes. Wie zou ons hierbij willen helpen??? Dit mag een vader/pake/buurman etc.
zijn. Graag aanmelden bij Sandra.

Woensdag 23 september gaan wij met het hele
onderwijsteam naar een werkconferentie over
taal en rekenen van School aan Zet in Utrecht.
Alle kinderen zijn deze dag vrij. Dinsdagmiddag
13 oktober zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur
vrij i.v.m. het vervolg van deze conferentie.
Indien u gebruik wilt maken van de opvang kunt
u contact opnemen met Marion.

Donderdag 15 oktober zijn de 10-minuten gesprekken. U kunt zich t/m vrijdag 9 oktober opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Wij zijn deze twee weken bezig met omdenken.
Wij proberen van iets negatiefs iets positiefs te
maken. Een voorbeeld: Mama: ‘’ik ben 10 euro
kwijt.’’ Kind: ‘’daar zal een zwerver blij mee
zijn!’’ Omdenken heeft ook te maken met building learning power. Omdenken kun je trainen.
Dit kan je helpen om anders te denken en te leren. Bijvoorbeeld als iets niet lukt dan moet je
omdenken. Dit proberen we deze weken te trainen. Nog een voorbeeld: De computer is traag.
Word kan niet worden opgestart. “ dan schrijf ik
m’n verhaal nog een keer netjes over. Zo leer je
ook mooier schrijven.

Met Puk zijn we begonnen met het thema: ‘Oef
wat warm!’
Een prachtig thema leek ons, zo na de zomervakantie. Toch hebben we besloten om het thema
te veranderen in: ‘Regen’.
Dit sluit op dit moment veel beter aan bij het
weer, en dus ook de beleving van het thema.
Het zou daarom kunnen dat u binnenkort een
mailtje krijgt of uw kinderen regenkleding mee
kunnen krijgen (mocht u dit hebben..)

Einde Jesse en Alida
(Plusgroep)

We verwelkomen deze week een nieuw kindje
op de peuteropvang. Dit is Willemijn uit
Wirdum. Willemijn, we hopen dat je het erg gezellig bij ons gaat krijgen! Wij hebben er in ieder
geval al zin in dat je komt!

