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Klu sou der s gevr aagd
Wie oh wie wil ons af en toe
helpen met wat klusjes in en
rond school?
Wij zijn op zoek naar een paar
handige klus(groot)ouders die
2 à 3 keer per jaar een paar
uurtjes willen helpen met een
aantal klusjes. Denk aan bv.
het ophangen van prikborden,
het verrichten van kleine
reparaties en lichte
loodgieterswerkzaamheden.

BABYNIEUW S
Er
is nog
babynieuws
Groep
8 ismeer
vandaag
op de fietste
melden!
vertrokken naar Bakkum voor hun
driedaagse
We
Jjaarlijkse
uf Emmelou
is ook kamp.
in blijde
wensen ze heel
veel
plezier
en een
verwachting
van
haar
derde
paar onvergetelijke dagen toe!
kindje. Van harte gefeliciteerd!

Juf Marieke zal dinsdag 7
september voor het laatst
werken, dan gaat zij met
welverdiend
zwangerschapsverlof.

Het idee is om onze klusjes op
te sparen en 2 à 3 keer per
jaar de klusgroep bij elkaar te
roepen.
Wilt u ons helpen? Laat het
dan even weten via
directie.wulfram@skowf.nl.
Alvast hartelijk dank!

Jaar ver gader in g OC
Op maandag 6 september
vindt de jaarvergadering van
de oudercommissie plaats. De
leden van de OC nodigen u
van harte uit om met hen mee
te denken over hoe ouders de
school kunnen ondersteunen.
Suggesties zijn van harte
welkom!
Om 20.15 uur staat de koffie
klaar in de Hooghe Heeren. U
komt toch ook?

agna.

AGENDA
ma 6 september

20.15 uur jaarvergadering OC
aanmelden via marjolein.devries@skowf.nl

wo 15 september Kamp groep 8
t/m vrijdag 17 sept
vr 8 oktober

Studiedag, kinderen vrij

di 12 oktober

Groep 8 NIO-toets

TERUGBLIK STARTW EEK

VREEDZAM E SCHOOL
Alle groepen van de school zijn
gestart met de lessen van Blok
1 van de Vreedzame School.
Tijdens dit blok staat het samen
werken aan een positief
werkklimaat centraal. De
leerkracht en kinderen maken
samen afspraken over hoe je
met elkaar omgaat en stellen
regels en routines vast.
Om van een school of klas een
groep te maken, is het nodig
dat elk kind het gevoel heeft dat
hij/zij erbij hoort. Kinderen
hebben iets met elkaar als ze
elkaar goed kennen en

Wat een fantastische eerste schoolweek hebben we achter de
rug!
In de eerste week hebben we volop met elkaar gewerkt aan ons
motto "Samen on(der)wijs plezier!" We hebben veel
groepsvormende activiteiten gedaan en vooral ook veel plezier
gemaakt met elkaar. Zo konden de kinderen op de sport- en
speldag Oudhollandse spelletjes spelen, lekker apenkooien in de
gymzaal en buitenspellen spelen op het grasveld. De jongste
kinderen konden zich uitleven op een springkussen.
Op woensdag hebben we het Vreedzame Schooljaar met elkaar
geopend. In heterogene groepjes (kinderen van groep 1 t/m 8
door elkaar) werden kennismakingsspelletjes gespeeld en
vervolgens een gezamenlijke schoolpleintekening gemaakt. En als
klap op de vuurpijl kwam muziektheatergezelschap Samba Salad
aan iedere groep een muziekworkshop geven, die resulteerde in
een spetterende eindvoorstelling.
Natuurlijk is alleen een Startweek niet genoeg om een positief
klimaatte creëren, maar de sfeer is goed neergezet.

waarderen. In onze Startweek
vorige week hebben we daar
een mooi begin mee gemaakt.
De komende weken gaan we
elkaar nog beter leren kennen.
De kinderen leren dat iedereen
zijn mening moet kunnen uiten
en verdedigen en dat je respect
moet hebben voor de mening
van anderen.

BIJLAGEN
-Uitnodiging jaarvergadering oudercommissie
- Nieuwsbrief blok 1 Vreedzame School
- Nieuwsbericht knutselclub Inka's
- Flyer Samen maken we het
ondersteuningsplan

