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Beste ouders en verzorgers,
We hebben vandaag de Week tegen het Pesten gezamenlijk afgesloten. Met de hele
school hebben we een vuist gemaakt tegen het pesten!
In elke groep is er volop gepraat over pesten en vooral hoe je dat kunt voorkomen. Juf
Anneke en meneer Menno (onze vertrouwenspersonen) hebben zich in elke jaargroep
voorgesteld. Tijdens die voorstelronde zijn er toneelstukjes gespeeld waardoor kinderen
echt konden zien en ervaren wat pesten met iemand kan doen. Dat maakt elk jaar
opnieuw veel indruk op de kinderen. Wij vinden het prettig er elk jaar met de kinderen
zo bewust mee bezig te zijn. We kunnen het pesten helaas niet helemaal de wereld uit
helpen, maar we kunnen onze kinderen wel leren hoe ze ermee om kunnen gaan. Dat
geldt voor pester, het kind wat gepest wordt en de meelopers of kinderen die niets
doen.

Bereikbaarheid
Afgelopen weken hebben we helaas een paar keer moeten ervaren dat
telefoonnummers niet blijken te kloppen of niet meer bestaan. Dit heeft als
gevolg dat we ouders niet kunnen bereiken als er iets is met de kinderen.
Dat is vooral voor het kind heel erg vervelend en we moeten er niet aan
denken dat we u niet kunnen bereiken als uw kind ziek is of naar de dokter
moet.
Wilt u alstublieft uw eigen telefoonnummer controleren in Mijn Schoolinfo?
U kunt hier ook nummers toevoegen of wijzigen. Bijvoorbeeld het nummer
van een oppas, opa, buurvrouw etc) Wanneer dit niet lukt, kunt u ook nog
een briefje aan de leerkracht (laten) geven.

Cultuurtje
Vorig jaar is door de werkgroep ‘Cultuurtje’ besloten om de opzet van de
cultuurtjes iets anders te maken ten opzichte van de afgelopen jaren. We
blijven het heel belangrijk vinden dat kinderen voldoende podiumervaring
opdoen. Kinderen treden dan ook dit schooljaar weer op en doen dat in de
theaterzaal op school. Dit doen ze onder schooltijd. Zo treedt elk leerjaar
op voor een ander leerjaar.
We hebben hierbij vorig jaar besloten dat er dit jaar geen ouders worden
uitgenodigd bij deze optredens.
Bij de musical van de groepen 8 worden dit jaar uiteraard wel de ouders
uitgenodigd.

Babynieuws
Afgelopen woensdag 19 september kregen wij het vrolijke bericht dat
juffrouw Karlien is bevallen van een dochter. Ze heet Mare en is een
plaatje…...
Moeder en dochter maken het goed (vader en grote zus trouwens ook!).
We hopen dat juffrouw Karlien snel voldoende opgeknapt is om Mare een
keer te komen showen in haar huidige klas en de klas van vorig jaar.

