JAARGANG 3, NUMMER 11
-

RAPPORTEN
Op vrijdag 14 februari hebben de kinderen van
groep 2 t/m 7 hun rapport meegekregen. Wilt u
ervoor zorgen dat u deze uiterlijk tijdens het
oudergesprek weer mee terug naar school neemt?

KIES
De gemeente Halderberge biedt dit schooljaar KIES (
kinderen in echtscheidingssituaties ) aan, voor alle
basisschoolleerlingen van groep 4 t/m 8 , die zich in
een soortgelijke situatie bevinden. Door middel van
beweging , creatieve werkvormen enz. krijgen
kinderen de kans om hun verhaal te doen en krijgen
ze handvaten om beter met de situatie om te gaan.
Twee coaches begeleiden de kinderen gedurende 8
opeenvolgende weken gedurende 1 uur per week.
Vooraf is er een ouderbijeenkomst en na afloop van
de 8 weken weer. Het is een groep van maximaal 10
kinderen, die bij elkaar erkenning en herkenning
vinden, omdat ze in dezelfde situatie zitten. KIES is
12 jaar geleden ontwikkeld en is bewezen effectief.
Uit onderzoek blijkt dat de kinderen zich ook op
school beter op hun werk kunnen concentreren.
Voor meer informatie verwijzen we naar de
website: kiesvoorhetkind.nl .
De training zal starten in april. Data en locatie
volgen na voldoende deelnemers. Het
aanmeldformulier kunt u vinden in de boekenkast.

BIJDRAGE WIJKVERENIGING
Van de wijkvereniging hebben wij 1800 euro
ontvangen om te besteden binnen het thema:
samen werken/samen spelen.
De komende tijd zullen we ons beraden waar we dit
mooie bedrag aan gaan besteden! Heel erg bedankt
voor deze super mooie bijdrage!
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Juf Sharona
Blinkboxen
Verlofaanvragen
Fijne vakantie!

JUF SHARONA
Juf Sharona is in januari bevallen van een zoontje
genaamd Stef. Samen met haar man Bob genieten
ze volop!

BLINKBOXEN
Voor de kerstvakantie en in de weken daarna heeft
een groep ouders zich ingezet om de themaboxen
voor de methode Blink! bij elkaar te zoeken. Wij
willen alle ouders enorm bedankt voor hun hulp!

VERLOFAANVRAGEN
Als u verlof aan wilt vragen, mag dit via de officiële
weg middels een formulier wat u kunt vinden op
de site, in de boekenkast of bij de directie.
Dit formulier levert u in ieder geval 8 weken
voorafgaand aan de aanvraag in bij de directie.
Graag willen we u nogmaals wijzen op de
richtlijnen die door de leerplicht zijn vastgesteld
waar wij ons als school aan dienen te houden.

FIJNE VAKANTIE
Namens alle collega’s van het Kansenrijk wensen
wij u een fijne voorjaarsvakantie! We zien u allen
graag weer op maandag 2 maart.

