
   
 

   
 

 

BESTE OUDERS, VERZORGERS,                                               05-11-2020 NR. 5 

 
Ontruimingsoefening 
Vorige week dinsdag (27-10) heeft er een ontruimingsoefening plaats gevonden. 
Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat de fietsen van de bovenbouw de uitgang  
bij de BSO gedeeltelijk blokkeren. 
Daarom gaan we m.i.v. aanstaande maandag de fietsen parkeren op het Teren Plein aan de kant van de 
school. 
Dit gaan we bespreken met de kinderen en we zullen ze maandag opvangen zodat ze weten wat de bedoeling 
gaat zijn. 
 
Methode Verkeer 
De groepen van 1 t/m 8 hebben een nieuwe verkeersmethode (Let’s go) in gebruik genomen. Een methode 
toegespitst op de tijd van nu.  
 
Fruit/groente 
Volgende week start het project fruit  en  groente in de school. 
Al  het  fruit en groente  dat vrijdag over is wordt opgehaald door Lunet-zorg. 
 
Het Teren Plein 
Het ziet ernaar uit dat het toch echt gaat gebeuren, en dat we het Teren Plein samen met gemeente, school, 
BSO en de buurt gaan opknappen. Het is nog niet definitief maar we houden u op de hoogte. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Wilma Louwers 
_______________________________________________________________________________________ 

NAMENS DE MR 

Maandag 26 oktober heeft er weer een MR-vergadering plaatsgevonden (deze keer online i.v.m. Corona).  

Onderwerpen die o.a. aan bod zijn gekomen tijdens deze vergadering zijn: 

• De SOS-begroting voor het schooljaar 2020-2021. Deze is wat aangepast (mede door Corona) en 

vervolgens goedgekeurd door de MR-leden. 

• Veel festiviteiten/activiteiten (die mede vanuit de oudervereniging worden vormgegeven), gaan 

ondanks Corona dit schooljaar wel door, maar zullen wellicht in een wat andere vorm plaatsvinden 

dan andere jaren 

• De Mr gaat zich buigen over de mogelijkheden en invulling voor een  online thema-avond voor ouders.  

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 27 januari. 

_______________________________________________________________________________ 

 



   
 

   
 

 

AGENDA 

Donderdag 12 november Studiedag, alle leerlingen zijn vrij. 
____________________________________________________________________________________ 

 

GOED GEDAAN 

Van 09 november t/m 20 november werken we met Goed Gedaan aan het thema 
 “samen spelen en werken” 
 
Om goed samen te kunnen spelen en werken, is het belangrijk dat kinderen leren om te 
overleggen/onderhandelen met leeftijdsgenootjes. 
Wat wil ik? Wat wil jij? En hoe pakken we het aan als we allebei iets anders willen? 
 
In de klas komt aan de orde: 

• Wat moet je doen als je samen wilt spelen: 
o   Vertel allebei duidelijk wat je wilt. 
o   Bedenk samen hoe het voor allebei leuk is. 
o   Geef de ander (een beetje) zijn/haar zin én zorg dat je zelf ook (een beetje) je zin krijgt. 

 
Tips voor thuis: 

 Stimuleer uw kind om te zeggen wat hij/zij wel wil, in plaats van wat hij/zij niet wil.  
Dat is veel duidelijker. 

 Geef het goede voorbeeld: zeg niet: “ik heb geen zin om voor te lezen”, maar……. “ik wil nu de krant 
lezen, als jij naar bed gaat, lees ik dat boekje voor”. 

 Gebruik bij kinderen onderling vaak het “om-de-beurt-principe”: om de beurt kiezen welk spel 
gespeeld wordt, om de beurt vertellen. 

 Onderhandel niet over alles met uw kind. Wees duidelijk over het feit dat u de volwassene bent en 
regels stelt.                                  

     

              

_________________________________________________________________________________________ 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag  19 november op de website. 

 


